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Oprava místní komunikace na Žděřinu
Firma STRABAG a.s., vybraná na základě výběrového řízení, zrealizovala v měsíci
listopadu dlouho slibovanou opravu komunikace na Žděřinu. Tato místní komunikace
je situována mimo souvislou zástavbu města
Police nad Metují a slouží pro obsluhu přilehlé zahrádkářské kolonie, chatového areálu
Žděřina a městských lesů. Stávající komunikace měla proměnný příčný sklon a vyžilý
asfaltový povrch s četnými výtluky a nerovnostmi. Firma nejprve strhla krajnice vozovky tak, aby bylo zachováno její odvodnění

přirozeným vsakem do přilehlých travnatých
ploch a upravila místo napojení na stávající
silnici. Na očištěný povrch byla položena
vyrovnávací podkladní vrstva z asfaltového
betonu, která zároveň slouží pro dosažení
nově navržených příčných sklonů. Na takto
připravený podklad byla v celém opravovaném úseku provedena finální vrstva z asfaltového betonu. Stávající sjezdy na přilehlé
parcely byly napojeny asfaltovým recyklátem
a krajnice dosypány štěrkodrtí. Stavba komunikace se nachází na pozemku ve vlast-

nictví města Police nad Metují, které hradí
její opravu, parkoviště a silniční betonové
obruby si hradí majitel chatového areálu Žděřina. Původní dopravní omezení na nejvyšší
dovolenou rychlost 30km/h bylo zachováno.
Věříme, že opravenou komunikaci kladně
ocení nejenom návštěvníci chatového tábora
a zahrádkáři, ale i ostatní občané města, kteří ji využívají k rekreačním účelům
a budou moci nově i k účelům sportovním.
Ing. PaveScholz, vedoucí odboru IMŽP

INFORMACE Z RADNICE
Listopad na radnici…

…milí čtenáři, přelom října a listopadu je
ve znamení oslav, piet a vzpomínek. Letošních
101 let naší republiky jsme si připomněli
s mírným předstihem, setkáním u lípy republiky v Bezděkových sadech. V minulém roce
vysazená lípa získala nové, trvalé označení
v podobě kovaného státního znaku, českého
lva, s datací na štítku. Jeho autorem je polický
kovář Tomáš Drašnar. Zatím ho na svém místě
nenajdete, neboť se stále ladí jeho povrchová
úprava v žárové zinkovně. Dvě pietní akce
proběhly na hřbitově. Nejprve vzpomínka
na zesnulé a o týden později Den válečných
veteránů, kdy s poctami klademe věnce k válečným hrobům a pamětním deskám v podloubí radnice. Poslední vzpomínka patřila
30. výročí sametové revoluce. Velmi milé
a emotivní setkání na náměstí za velké účasti
poličáků i mnoha přespolních s připomenutím
listopadových událostí roku ´89. Při této příležitosti jsme si také připomněli výročí 200 let
současné kašny na polickém rynku.
S blížícím se koncem roku finišuje spousta
akcí, nejen stavebních. V rámci česko-polské
spolupráce, projektu „Hřebenovka“ pod hlavičkou euroreginu Glacensis, byla slavnostně
otevřena rozhledna na Velké Deštné, nejvyšším vrcholu Orlických hor. V prvních dnech,
i díky krásnému počasí, byla doslova zahlcena
a navštívily ji stovky lidí. Slavnostně bylo předáno i nové turistické značení v rámci stejného
projektu „Hřebenovka“, od Ještědu po Praděd,
symbolicky na Zemské bráně, malebném
koutku Čech, kde hraničí Královéhradecký
a Pardubický kraj s Polskem. Finišují projekty různých studií a strategií, které si žádají mnohá projednání a připomínková řízení.
Pro Polici necháváme zpracovat Strategický
plán rozvoje města 2020 – 2025, jehož třetí
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Naplněný čas Vánoc, a do roku 2020 zdraví,
osobní i pracovní spokojenost, naději a víru
přeje
město Police nad Metují
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a závěrečné veřejné projednání se uskuteční 11.12. od 19 hodin na sále Pellyho domů.
Územní studii specifické oblasti Broumovsko
zadal Královéhradecký kraj a její koncept
je též projednáván na úrovni samospráv.
Ze stavebních akcí dokončujeme parkoviště P+R pod Havlatkou, opravu komunikace
na Zděřinu, protipovodňová opatření, intenzivně se pracuje na výměně svítidel veřejného
osvětlení a mnoho dalších drobných akcí.
Mnohým jistě neunikly „hasičské manévry“ před klášterem, kdy v rámci pomoci řešení havarijní situace s odpady v klášteře byla
čtyři hodiny odčerpávána voda, aby mohla být
geodeticky zaměřena situace současného stavu. Jak polickým, tak i profesionálním hasičům patří za pomoc veliký dík. Když už jsme
u kláštera, nesmím opomenout, že po ročním
úsilí všech členů a pomoci mnohých řemeslníků a sponzorů byla slavnostně otevřena
zkušebna PSO. Refektář, největší místnost
polického kláštera se změnila k nepoznání a bude po letech opět sloužit bohulibému
účelu. Dalšími přednáškami pokračovala
Polická univerzita volného času a uskutečnilo
se již 6. veřejné zasedání zastupitelstva města. Jako velikou škodu vnímám slabou účast
veřejnosti, a hlavně diskutující veřejnosti.
Nezapomínejte, že jsme tu pro Vás a rádi vyslechneme Vaše názory a připomínky a uděláme maximum pro Vaši spokojenost. Výbor
Dobrovolného svazku obcí Policka veřejně
jednal v Suchém Dole, hlavně o strategických plánech a spolupráci obcí do budoucna.
V domě s pečovatelskou službou Javor, jsme
užili mnoho legrace při pyžamové párty. Při
semináři v hlavním městě „Jak správně oddávat“, jsme si osvěžili znalosti ohledně obřadů,
společenských událostí a výročí, aby pro Vás
byly příjemným a nezapomenutelným zážitkem. Setkání s mistrem etikety Ladislavem
Špačkem vždy upoutá a posouvá nás v chování a oblékání ve společnosti i úctě k druhým
lidem.
S přáním pevného zdraví, štěstí a spokojenosti uprostřed svých blízkých jsme navštívili
paní Annu Eliášovou v Pěkově a pana Josefa
Černého v Polici. Oba v listopadu oslavili významné životní jubileum. A radujeme se společně s rodiči devíti malých dětí, které jsme
slavnostně přivítali jako nové občánky našeho města. Přejeme jim hlavně zdraví a šťastnou rodinu, neboť oni jsou naším příslibem
do budoucna. Druhý ročník výtvarné soutěže
Kvíčerovská sirka již zná své vítěze! Všechny
práce, včetně vítězných jsou vystaveny v zeleném domečku, vřele doporučuji k návštěvě.
Šikovnost a umění je velkým potenciálem
všech zúčastněných dětí. Pozitivní zpráva
závěrem, po několika měsících je opět otevřen Divadelní klub. Městské zařízení prošlo
rekonstrukcí, zásadní změnou prostředí a vizuálního vzhledu a nyní je připraveno sloužit občanům, převážně při kulturních akcích
v Kolárově divadle, ale i mimo ně. Přejeme
nové nájemkyni mnoho spokojených zákazníků a poličákům příjemné prostředí, kde budou

POZVÁNKA

na 7. veřejné zasedání
Zastupitelstva města
Police nad Metují
středa

18. prosince 2019
v 17.00 hodin

na sále Pellyho domů
rádi trávit chvíle s rodinou nebo přáteli.
Držíte v rukou poslední číslo polického
měsíčníku letošního roku. Dovolte mi tedy
s předstihem, ale na stránkách našeho periodika, Vám všem symbolicky stisknout pravici
a popřát krásné svátky Vánoční, plné spokojenosti, klidu a pohody uprostřed milující
rodiny nebo přátel. Nespěchejme, užívejme
chvíle se svými blízkými, všímejme si maličkostí a detailů okolo nás, krásy života. Buďme
k sobě ohleduplní a milí a společně uzdravujme a zlepšujme naši krásnou zemi, soužití lidí
a celou naši společnost.
Jirka Beran

Oprava jezu u plovárny

Na počátku letošního podzimu provedl
správce toku, podnik Povodí Labe, s.p., opravu kamenného jezu v toku potoka Ledhujky,
v úseku před městskou plovárnou. Tento jez,
postavený z pískovcových bloků na začátku
náhonu pro potřeby malé textilní živnosti,
mlýna, zahrad u divadla, hřbitova a klášterní
zahrady v minulosti, už byl ve špatném technickém stavu. Proto byla provedena stabilizace
některých bloků, vyspárování, oprava vrchní
římsy (především v místě okrajového hradítka)
a odebrání sedimentu. Tímto opatřením předešel správce toku rozsáhlejšímu poškození,
podpořil funkčnost a prodloužil životnost jezu.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.
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Listopad z pohledu místostarosty

Dny uplynulého měsíce uběhly v neskutečném tempu a kolotoči jednání, úkolů, povinností a radostí. Nechce mi ani věřit, že už
je opět čas uzávěrky a krom tlaku na pročtení
a zpracování podkladů do rady města cítím
velmi silný tlak na odevzdání článků pro měsíčník. Ale znáte to sami, pod tlakem člověk
často podá lepší výkon, než bez něj.
Listopad začal Vzpomínkou na zesnulé
a dušičkovým víkendem. Krom toho, že jsme
všichni mohli vzpomenout na členy svých rodin, kteří již s námi neputují naší pozemkou
poutí, či na naše přátele, kamarády, známé,
kteří na nás shlížejí z nebeských výšin, mohli
jsme si rovněž užít i pořádného dušičkového
počasí. A právě ona kombinace návštěv hřbitovů či vzpomínkových míst a počasí rozjela
první vlny chřipek a nachlazení. Doufám, že
se brzy přes první vlnu přeneseme, a nastane
doba zdravotního zklidnění!
Jak mnozí z Vás zaznamenali (a díky
za ty reakce), město usiluje o zřízení veřejně přístupné wifi sítě v městských objektech
a na některých vybraných prostranstvích. Je
sice pravdou, že v době zlevňujících dat a nových nabídek operátorů stran navyšování kapacity datových balíčků, přicházíme možná
poněkud pozdě, ale řekněme, že se snažíme
dohnat určitý evropský standard a věříme, že
se nám to v příštím roce podaří! Jak celkem
trefně padlo na první koordinační schůzce
k tomuto projektu: „Nějak ty děti musíme
z domu od počítačů dostat ven.“
V závěru prvního listopadového týdne
jsem se účastnil společného setkání zástupců
České advokátní komory, Nejvyššího státního
zastupitelství, Svazu měst a obcí, Svazu místních samospráv a zástupců obcí, které se konalo v sídle Veřejného ochránce práv v Brně.
Téma bylo nasnadě: Trestné činy zastupitelů
a jak jim předcházet. Jak je Vám jistě z médií
známo, nemine týden, aby některé zastupitelstvo (nebo alespoň nějaký starosta/místostarosta) nečelil trestní věci. Sami již máme zažito několik trestních oznámení, a i když člověk
jedná (nebo si myslí, že jedná) správně, při
jednání s vyšetřujícím orgánem padají leckdy
zajímavé otázky a zajímavá hodnocení věci,
kdy člověk svou původní jistotu ztrácí. Proto
jsou takováto setkání důležitá a hodně inspirativní, neboť na těchto jednáních jsou prezentovány jak případy řešené aktuálně přítomnými špičkami české advokacie (Sokol, Toman,
Zwyrtek-Hamplová), tak případy již soudně
uzavřené (Richter) či případy ve stádiu odložení po skončení prošetřování (Zeman). Z tohoto jednání jsme získali materiály, které nám
umožní ještě více zpreciznit např. podklady
pro jednání rady či zastupitelstva, nebo nám
pomohou být návodem při jednáních o veřejných zakázkách či převodech majetku města
za jinou než obvyklou cenu (a to v mezích
zákona!). Člověk si ztratí den, který by věnoval práci ve městě, ale na druhé straně nám to
možná do budoucna zachrání řadu dní, které
bychom (jako všichni členové zastupitelstva)
mohli trávit nějakým vyšetřování, nedej bože
trestním řízením). I tady došlo na úsměvná prohlášení, paradoxně z úst nejvyššího
státního zástupce Pavla Zemana, který řekl:
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„K drtivé většině trestných činů zastupitelstev obcí dochází na základě jejich snahy páchat dobro!“ Tak ještě, že nyní víme, čeho se
vyvarovat.
Opětovně už poněkolikáté jsme si připomněli Den veteránů, přičemž je třeba poděkovat za poměrně solidní účast! Nepřestávám být
optimistou a věřím, že oběti válek si v příštím
roce přijde připomenout ještě více lidí!
V polovině měsíce jsem jednal s 1. náměstkem hejtmana Mgr. Martinem Červíčkem
o vývoji kolem vyjednání případné finanční
výpomoci kraje při opravě havarijního stavu
odvodnění podloží polického kláštera, přičemž pan náměstek přinesl dobrou zprávu,
neboť se mu podařilo v radě kraje vyjednat
finanční podporu pro zajištění opravy poškozeného podzemního vedení s tím, že ale kraj
požaduje finanční spoluúčast jak vlastníka
kláštera, tak určitou spoluúčast ze strany města. Jelikož jsme na společném jednání k tomuto tématu v říjnu avizovali, že určité finanční zapojení se do projektu předpokládáme,
můžeme být s výsledkem, jakého se podařilo
M. Červíčkovi dosáhnout, spokojeni. Nyní se
těžiště řešení problému přesouvá do uzavření trojstranné smlouvy mezi krajem, městem
a vlastníkem kláštera, která bude vedle podílů
financování již konkrétně řešit práva a povinnosti stran, resp. míru odpovědnosti stran
za určité postupné úkoly.
Rovněž jsme se pokusili dotáhnout
do konce káru jménem „úpravy webových
stránek města“. Jak jsme byli před létem plni
nadějí ve zdárný průběh přerodu, tak nás realizační firma celkem rozezlila ve fázi, kdy se
přerod začal dít, a to především z toho důvodu, že probíhal na živých stránkách za plného
(sic!) chodu. Řada z Vás se tak setkala s tím,
že nemohla najít informace tam, kde byla
zvyklá, či je nemohla dočasně nalézt vůbec,
a my jsme ani nestihli nikoho varovat, že takový stav nastane. Tento nestandardní krok
realizační firmy jsme si ex post vysvětlili,
a dokončení úprav webu snad již proběhne
bez problémů. Velice z tohoto místa děkuji všem, kdo mi poslali, řekli nebo zavolali,
své postřehy či připomínky, a obzvlášť děkuji za slova chvály, kterých bylo protentokrát
více než slov kritiky!
15. 11. 2019 proběhla velmi úspěšná premiéra polických ochotníků – Světáci! Sám
jako tzv. nehrající člen souboru jsem měl
možnost sledovat cvrkot představení jak ze
zákulisí, tak z hlediště a musí před všemi,
kdož se na představení podíleli, opět hluboce smeknout! Od začátku do konce představení bylo cítit, že chemie souboru na domácí
scéně funguje, že publikum reaguje a herci se
postupně dostávají do varu, až ve své tradiční formě prodají druhou polovinu představení (ze které šla v přestávce v zákulisí určitá
obava) tak strhujícím způsobem, který vyústil v zasloužený potlesk ve stoje!!! Stál jsem
za oponou, tleskal a přál jim ten úspěch, za ty
hodiny a hodiny času, za ty nervy, které takové chvíli předcházejí! Jen tak dál! A Vám, diváků, doporučuji navštívit jakoukoliv reprízu,
určitě to stojí za to!

V neděli 17. 11. 2019 jsme se sešli, a já si
moc cením, že ve velké počtu, na náměstí, abychom si připomněli události, od nichž uplynulo již 30 let! Sám jsem byl v listopadu 89
dítko školou povinné (8. třída), ale atmosféru,
kterou jsem zažíval tenkrát, když mě rodiče
vzali s sebou na demonstraci, mám zapsanou
hluboko v paměti! Byť jsme jako společnost
dosud nepřekonali všechna stigmata, kterými se na nás podepsal komunistický režim,
jsme (i přes různé excesy, jejichž jsme občas
svědky) na dobré cestě k přerodu společnosti!
A jakkoliv je již věta Václava Havla zprofanovaná, já stále věřím, že PRAVDA A LÁSKA
ZVÍTĚZÍ NAD LŽÍ A NENÁVISTÍ!
V druhé polovině listopadu se
v Meziměstí konala veřejná prezentace územní studie Broumovsko, jejíž zpracování zadal
Královéhradecký kraj, a jejíž ambicí je řešit
negativní dopady turistického ruchu na náš
region, počínaje dopravními zácpami a parkováním v Adršpachu a Teplicích, ale i v našich lokalitách (Slavný, Hvězda), rozptylem
turistů (nabídka všech atraktivit regionu,
nejen skal) a dopady turismu do našeho běžného života. Sami jsme si poznamenali několik připomínek, a i já sám jsem si podtrhával
barevnou fixou a někde jsem na znamení nesouhlasu zdvihl obočí. Přes toto zlehčení je
třeba uznat, že zpracovatelé odvedli výbornou
práci, nicméně i přesto budeme k několika
návrhům (či absenci některých řešení) kritičtí
a ke konceptu studie zašleme své připomínky.
Rovněž budeme usilovat o konání společného
jednání svazků obcí Broumovska a Policka,
kde by bylo na místě si vyříkat, jak vlastně
kdo vnímá navrhované opatření, neboť tato
jsou navrhována ve vzájemné provazbě, a pokud někdo z aktérů nezrealizuje opatření, které u studie ukládá, hrozí, že se vše sesype, jak
pověstný domeček z karet. Ke studii a jejím
návrhům nicméně vzhlížím s optimismem
a nadějí!
Následně proběhlo na Správě CHKO
jednání ke zvládání náporů turistického ruchu v sezóně 2020. Na papíře ještě nejsou
konkrétní opatření, ale již dnes je jisté, že to
bude – jak se lidově říká – mazec. Na jaře
příštího roku totiž začne dlouho připravovaná (a letos odložená) rekonstrukce hlavní
komunikace z Teplic na Adršpach. Tato rekonstrukce bude probíhat ve dvou etapách
s tím, že 1. etapa bude od přejezdu u teplické základní školy, po vjezd do Teplických
skal, a 2. etapa bude od vjezdu do Teplických
skal po přejezd v Bučnici. V případě 1. etapy
je financování zajištěno, a realizace je jasná
na 100%. V případě 2. etapy ještě Kraj připravuje její financování s tím, že se předpokládá, že definitivní rozhodnutí o tom, zda dojde
ke kontinuální realizaci i této 2. etapy padne
v průběhu jara 2020. Nicméně, oprava bude
probíhat za úplné uzavírky komunikace! Proto
je třeba počítat v příští roce s tím, že případné
výlety do skal budou možné z našeho směru
pouze vlakem, nebo po objízdné trase přes
Českou Metuji, Jívku a Adršpach. Obdobně
bude komplikovaná i doprava do zaměstnání, nicméně dopravci budou na tuto záležitost
Polický měsíčník - prosinec 2019

včas připraveni, a i my poskytneme detailní
informace ve chvíli, kdy jimi budeme disponovat (březen 2020).
21. 11. 2019 v podvečer byl znovuotevřen
Divadelní klub, a je třeba říci, že po provedených změnách (nejen provozovatele), je nabízí klub opět možnost příjemného posezení
v příjemném a novotou vonícím prostředí!
Každá doba nese něco, a nechci, aby tyto
řádky vyzněly jako nějaká kritika předchozího provozovatele, neboť k jeho cti slouží, že
klub provozoval v době, kdy jsme sami moc
nevěděli, co si s klubem počít, neměli jsme
volné prostředky na jeho opravu, a vyčkávali
jsme na dobu, kdy se cokoliv z toho změní.
Situace měla nějaký vývoj, který nás dovedl
až k rozhodnutí provést velké změny stavebního charakteru, a musím říci, že se mi nové
řešení prostoru klubu moc líbí! Věřím, že si ze
zvědavosti najdete nyní nově cestu do klubu
i Vy, a že se tam budete rádi vracet! Což přeju

jak nové provozovatelce klubu, tak vlastně
i nám, jako majiteli!
V závěru měsíce proběhla tradiční valná
Hromada místní akční skupiny Stolové hory,
na které byly přítomným členům prezentovány výsledky uplynulého roku, plánované
dotační výzvy, připravované projekty (např.
projekt s nadací VELUX na zřízení polytechnických učeben ve vybraných školách regionu), příprava úpravy strategického dokumentu, a prezentována koncepce rozpočtu MAS
na příští rok.
Rovněž jsme se účastnili prezentační
akce CIRI na Žernově k novému unijnímu
návrhovému období 2020+, a tedy k novým
dotačním programů, neboť již posledně (cca
v roce 2013 na Novém Hrádku) se nám velmi osvědčilo, být u zdrojů informací v první
vlně, protože jedině tak si můžeme včas ujasnit, jaké dotační projekty má smysl začít připravovat, k čemu vzhlížet s nadějí a k čemu

již nikoliv. Obecně se již šíří informace o postupném snižování výše dotační podpory pro
ČR, nicméně zůstane řada oblastní, kde bude
možné dotace získat, a bylo by chybou, být
včas nepřipraveni.
A pak se již měsíc překlopil do Adventu….
Po tradičním rozsvícení vánočního stromu,
který byl díky podpoře společnosti ČEZ
o něco bohatší na prvky osvětlení, jsme
v hektickém čase předvánočních týdnů. Jako
vždy Vám chci popřát, co možná nejvíc klidu
do posledních týdnů roku (opravdu se to nezblázní, když něco nepodstatného nestihnete),
příjemné prožití Vánoc v kruhu Vašich rodin,
nebo alespoň v kruhu Vašich blízkých! A moc
bych si přál potkat se s co největším množství
z Vás a popřát si osobně! Snad nám to vyjde! Ještě jednou: KLIDNÝ ZÁVĚR ROKU
A POŽEHNANÉ VÁNOCE!
S úctou
Jirka Škop

Letošní vánoční strom na polickém náměstí

K adventní a vánoční době již neodmyslitelně patří ozdobené a rozsvícené stromy
na návsích a náměstích. Dotvářejí atmosféru
radostného očekávání, přípravy a samotných
Vánočních svátků, prozařují temnotu a symbolicky svítí na cestu. Jan Ámos Komenský
říkal, že světlo má moc zahnat tmu, ne naopak.
Kdekoli totiž vzchází světlo, tam tma brzy buď
řídne, nebo mizí. A naopak tma nemá sil, aby
odstranila světlo.
Polické náměstí letos opět krášlí naše
nejrozšířenější jehličnatá dřevina - smrk
ztepilý. Domácí, rychle rostoucí druh stromu
původně z horských a podhorských lesů, mokřin a rašelinišť, chladných roklí a kaňonovitých

údolí. V posledních letech, z důvodu výskytu
na nepůvodních stanovištích a především pro
nedostatek vláhy, ztrácí svoji ztepilost a podléhá masivnímu napadení podkorním hmyzem
- lýkožrouty. Bohu díky, že u nás ještě rostou
zdraví jedinci tohoto druhu, kteří vyrostli proto, aby mohli posloužit jako vánoční symbol.
Letošní vánoční smrk připutoval na náměstí z areálu polické základní školy, kde
rostl ve skupině s dalšími smrky v těsné blízkosti východní strany budovy školní jídelny.
Z důvodu nutné rekonstrukce budovy a zásahu
do kořenové zóny, bylo nutné smrky vykácet.
Jeden z nich si zachoval pěkný vzhled, proto
byl vybrán jako vánoční. Jeho stáří je cca 25

let a byl zde vysazen před přelomem tisíciletí, po dokončení výstavby jídelny. Pokácení,
transport na náměstí a ozdobení zajistili jako
obvykle polické technické služby, ve spolupráci s firmou Autojeřáby Řehák a Janem
Beranem.
Rád bych touto cestou popřál všem polickým občanům i příležitostným poutníkům, aby světlo vánočního stromu na polickém náměstí, a radostné poselství z betléma
pod jeho korunou, pomohlo zahnat temnoty
a beznaděje života, a navodit pokojný a požehnaný čas vánočních svátků. Klidný advent a radostné Vánoce přeje
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Drobné podzimní výsadby a obnova městské zeleně
V předjaří letošního roku, byly v areálu městské plovárny, v rámci obnovy tamní
účelové zeleně, pokáceny dva javory stříbrné.
Před jejich pokácením bylo městem přislíbeno, že budou nahrazeny novou výsadbou.
Stalo se tak v polovině listopadu vysazením
dvou nových javorů stříbrných v místech růstu
původních. Druhé místo, kde byla provedena
výsadba nových stromů je uprostřed parkoviště po bývalé mlékárně. Zde byly nově vysazeny dva akáty, po nezdařené první výsadbě.
Tato náhradní výsadba snad bude úspěšnější.
Naplánováno je také nutné pokácení několika
stromů. V ulici Na Bělidle již byla pokácena

jedna hlavová lípa, rostoucí přímo před lampou veřejného osvětlení. Pokácen byl také
osamocený smrk v lokalitě Cikánka, z důvodů
uvedených již dříve. Náhradní výsadba nové
trojice smrků zde proběhne na jaře, za přítomnosti veřejnosti. Z důvodu silného prosychání budou pokáceny dva jírovce, rostoucí
na vnější straně severní části hřbitovní zdi.
Z prostorového důvodu bude pokácena jedna
hlavová lípa, rostoucí na jižním okraji parkové plochy naproti firmě Pejskar, v blízkosti
nově vysazeného akátu. Kácet se bude také
jeden jasan rostoucí v blízkosti horní části cesty na Pohoří, do kterého počátkem podzimu

udeřil blesk. Z důvodu zásahu do kořenové
zóny a defektu v koruně, bude pokácena lípa
na křižovatce silnice na Žďár n. M. s místní
komunikací na Žděřinu. A v Hlavňově budou
s největší pravděpodobností pokáceny z bezpečnostních důvodů lípa u garáží na okraji bývalé skládky uprostřed obce a lípa před obecní
hasičskou zbrojnicí/sokolovnou. Za pokácené
stromy bude provedena náhradní výsadba.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Provoz městského
úřadu v závěru roku
Městský úřad v Polici nad Metují
bude pro veřejnost v závěru roku
v procovních dnech otevřen pouze v pondělí 23. 12. a 30. 12., a to
od 8.00 do 11.30 hod.
V pátek 27. 12. a v úterý 31. 12.
bude úřad uzavřen.
Děkujeme za pochopení
Ing. Pavel Pohner, tajemník MěÚ
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Pravidelná kontrola vody z Julinky

Kvalita vody z artézského vrtu Jůlinka
na polickém náměstí je pravidelně, dvakrát
ročně, kontrolována. Na jaře je prováděn
kompletní rozbor, na podzim rozbor zkrácený.
Kontrolu zajišťuje a garantuje RNDr. Koroš
z Hydrogeologické společnosti Praha. I letos
v října, při vydatnosti přetoku 0,25 l/s, odebral
vzorky a předal je akreditované Ekologické laboratoři PEAL s.r.o. Praha k rozboru. Výsledky
byly porovnány s vyhláškou č. 252/2004 Sb.,
v platném znění, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost
a rozsah její kontroly. Z výsledků vyplývá,
že voda z Jůlinky je středně mineralizovaná
a po stránce chemické i bakteriologické vyhovuje limitům pro pitnou vodu bez úpravy.

Z důvodu mírně vyš- Hodnoty vybraných ukazatelů letošního podzimního kontrolního kola:
šího obsahu dusičukazatel
jednotka
skutečnost
limit
nanů (38 mg/l), není
tvrdost
(Ca+Mg)
mmol/l
2,5
2,0
– 3,5
tato voda vhodná pro
železo
mg/l
<
0,05
max.
0,20
přípravu umělé výmg/l
< 0,02
max. 0,05
živy kojenců (limit mangan
mg/l
38
max. 50
pro přípravu kojenec- dusičnany
ké stravy je 15 mg/l). dusitany
mg/l
< 0,01
max. 0,50
Protokol o zkouš- amonné ionty
mg/l
< 0,15
max 0,50
ce č. 16933/2019 je TOC (celk. organic. uhlík)
mg/l
1,0
max. 5
k dispozici na radni- konduktivita
mS/m
53,8
max. 125
ci, na odboru IMŽP. Escherichia coli
KTJ/100 ml
0
max. 0
Následná
kontrokoliform. bakterie
KTJ/100 ml
0
max. 0
la bude provedena
na jaře 2020.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Grantový program
Podpora sociálních služeb

V listopadovém vydání Polického měsíčníku jste měli možnost zaznamenat změny v pravidlech grantového programu města
Police nad Metují. Cílem grantová komise
i celé radnice bylo zjednodušení a zpřehlednění dotačního programu pro žadatele. Pravidla
grantového programu Podpora sociálních služeb včetně žádosti, byly schváleny RM dne
11.11.2019. Tento program navazuje na grantové programy Akce pro veřejnost, Spolková
činnost a Mimořádné úspěchy jednotlivců
a má obdobná pravidla. Cílem je podpořit sociální služby a další subjekty a instituce působící na území města Police nad Metují nebo
poskytující služby občanům města Police nad
Metují. Dotační program má vlastní žádost.
Formulář je k dispozici na webových stránkách města. O žádostech bude jednat sociální, zdravotní a bytová komise města, která
dle platných kritérií doporučí RM poskytnutí příspěvku z rozpočtu města jednotlivým

žadatelům.
Termíny pro podávání žádostí o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města se nemění. Žádosti o granty na následující období
lze podávat od 1. 11. do 30. 11. a od 1.5.
do 31.5., a to pouze písemnou formou, osobně
na Městský úřad v Polici nad Metují, kancelář
č. 24, Mgr. Olga Landová, vedoucí sociálního
odboru nebo zaslat poštou na adresu: Město
Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98,
549 54 Police nad Metují.
V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat na e-mail: landova@policenm.cz nebo
na tel. číslech: 491 509 995, 775 442 409.
Žádost a pokyny pro žadatele včetně zápisu z jednání sociální, zdravotní a bytové
komise naleznete na webových stránkách
města Police nad Metují https://www.policenm.cz/rozvoj-mesta/dotacni-programy-mesta/
dotacni-programy/dp-socialni-oblast/
Mgr. Olga Landová

Sociální práce v Polici nad Metují

Letos se 1. října v Polici oslavoval poprvé
v historii Mezinárodní den seniorů. Při té příležitosti se autorka myšlenky oslav, vedoucí
Sociálního odboru Olga Landová, rozhovořila o vzrůstající potřebě sociálních služeb.
Jako členka Rady města vypracovala s další
radní Evou Kašparovou už v minulém roce
„Strategii rozvoje v sociální oblasti“. I s jejím
využitím se teď sestavuje Strategický plán
města, na kterém se vyplněním dotazníku
podíleli také občané. Co nakonec v materiálu
bude, záleží především na finančních možnostech polické radnice.
„Myslím, že by se tam rozhodně mělo
objevit rozšíření pečovatelské služby. Na 87
klientů máme dnes 3 pečovatelky a 2 auta
a potřebných lidí přibývá, hlavně z okolních
obcí. Například v Machově narostla za posledních pár měsíců tato potřeba ze dvou lidí
na 10. Naše populace stárne, lidé se dožívají
stále vyššího věku a terénní služby bude třeba
rozšiřovat.
V Domě s pečovatelskou službou (dále
DPS) plánujeme vybudovat Středisko osobní
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hygieny pro lidi, kteří nemají doma vhodné
hygienické podmínky a z různých důvodů se
nemohou o sebe sami postarat. Pečovatelka je
naloží do auta a v ideálně zařízeném prostředí je obslouží. Bude tam i pračka a sušička.
K tomu je již podaný projet přes Místní akční
skupinu a příští rok se začne budovat.
Také hovoříme o rozšíření DPS. Zde je
však třeba připomenout, že DPS není ústav ani
běžná „bytovka“. Jsou to byty zvláštního určení s dostupnou pečovatelskou službou – tedy
pomoc lidem, pro které je problém donést si
jídlo, zajít do lékárny, k doktorovi nebo jsou
tak osamocení, že je nebezpečí zranění či
ohrožení na životě. Rozšíření vázne hlavně
na nevypořádaných pozemcích z majetku benediktinů, které jsou v důsledku táhnoucího se
řízení blokovány.“
Kde na to vezme město peníze (platy, provoz…) Olga Landová řekla: „Už letos jsme
v pololetí žádali Krajský úřad o navýšení dotace na pečovatelskou službu. A tu možnost
máme každý rok. Protože tu službu skutečně
potřebujeme, myslím, že peníze dostaneme.

Rozpis lékařů

stomatologické služby

prosinec 2019

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin

Datum

Lékař

07. – 08. 12. MUDr. Ladislav Růžička
Poliklinika Broumov
14. – 15. 12. MUDr. Daniel Blažek
ZS Police n. M.
21. – 22. 12. MUDr. Jaroslava Neoralová
Horní 109, Teplice n. M.
24. 12.
MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44, Broumov IV.
25. 12.
MUDr. Ladislav Růžička
ZS Police n. M.
26. 12.
MUDr. Jan Kubec
ZS Police n. M.
28. – 29. 12. MUDr. Jan Kubec
ZS Police n. M.
1. 1. 2020 MUDr. Lukáš Neoral
ZS Police n. M.

Tel. č.
603 479 084
491 543 844
602 333 460
775 717 666
603 479 084
491 543 398
491 543 398
491 541 654
602 333 452

Ze zákona má povinnost se o své občany postarat obec. Dotace je pouze pomoc obci.“
V diskusi také padl dotaz, zda je něco, čím
by mohli senioři starostlivost a péči oplatit. Co
pro město, pro ostatní udělat?
Landová upozornila, že senioři jsou aktivní a už tím pomáhají. Někdo vysází kytky
na veřejném prostranství, uklidí v parku nebo
„jen“ udržuje krásnou svoji zahrádku. Dobře
funguje senior klub, který si senioři sami organizují. S radostí přijímají malé muzikanty ze
ZUŠ nebo v DPS či DD návštěvy dětí z MŠ.
Jinde to tak samozřejmé není. Připomněla
také „Mobilní rozhlas“, prostřednictvím něhož mohou senioři aktuálně informovat. Když
něco vidí, vyfotí mobilem nebo pošlou zprávu,
upozorní, dají na vědomí ostatním.
Lidé u nás pomáhají druhým, myslí na ně.
Nejen mladší ročníky na seniory, ale i senioři
jeden na druhého. „Spousta lidí pomáhá, spousta seniorů je nastavených na pomoc ostatním
a jim všem patří velké poděkování,“ řekla vedoucí Sociálního odboru Olga Landová.
Jindřich Horkel
Polický měsíčník - prosinec 2019

Technické služby informují
NA ZIMU JSME PŘIPRAVENI

Přestože venku stále panuje podzimní počasí a zaměstnává nás hlavně úklid spadaného
listí, kterého se zatím na kompostárnu odvezlo
více jak 10 vleků, tak nezahálíme ani s přípravou techniky na zimní údržbu. Vždyť vloni
jsme poprvé vyjížděli již 19. listopadu! I letos
jsme připraveni. Ve skladu máme nakoupený
posypový materiál – cca 80 t suchého štěrku,
20 t písku a posypovou sůl, která se používá
pouze při vyhlášení kalamitního stavu, kdy
se přisypává do písku. Připravené jsou i stroje. Traktor Zetor Proxima se sněhovou radlicí, který slouží k vyhrnování sněhu ze silnic,
stroj Ladog s radlicí a posypem a malotraktor
Hinomoto, které používáme především k vyhrnování chodníků. Dále máme k dispozici
Multikáru se sypačem a tři sněhové frézy.
Po městě budou rozmístěny dvě nové plastové nádoby o objemu 200litrů na posypový
materiál s pískem. Jedna nádoba bude umístěna na křižovatce ulic Na Sibiři a Smetanova,
vedle domova důchodců. Druhá nádoba v křižovatce ulici Jiráskova a K vodojemu. Tyto
nádoby budou průběžně doplňovány a jejich
obsah kontrolován. Na ohlášení občanů budou doplňovány i dříve v závislosti na potřebě. Následný úklid písku, popř. štěrku zajistí
obec a to s přihlédnutím k aktuálnímu počasí.
V průběhu zimního období nebude úklid posypového materiálu z komunikací probíhat.
S odklízením sněhu se začíná v době, kdy
souvislá vrstva sněhu dosáhne alespoň 5ti cm.
Poté – nejpozději do 30ti minut (v mimopracovní dny do 45ti minut) vyjíždějí naše vozy
vyhrnovat komunikace podle schváleného
Plánu zimní údržby. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje. Ruční úklid sněhu
se provádí pouze za denního světla, z důvodu
bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, kteří takový druh práce provádí. S posypem se

začíná až po odstranění sněhu.
Přes všechnu připravenost a snahu nejsme
schopni zajistit sjízdnost a hlavně schůdnost
všech komunikací a chodníků tak, aby byly
zcela bezpečné. Proto žádáme Vás, občany,
abyste přizpůsobili chůzi aktuálnímu stavu
chodníku, který je pro zimní období obvyklý a také věnovali pozornost stavu povrchu (
zamrzlé kaluže či kluzkost ve stínu stromů či
budov….).
V souvislosti se zimní údržbou také vyvstává každoroční problém, kdy auta zaparkovaná na komunikacích a chodnících tvoří překážku při údržbě. Tato auta pak musí technika
složitě objíždět a místa zůstávají neošetřeny
a vzniká zde zvýšené nebezpečí nehod nebo
úrazů. Proto již předem apelujeme na občany
– řidiče, aby své vozy parkovali na místech

Polický měsíčník
v lednu 2020

První číslo Polického měsíčníku
v příštím roce vyjde díky svátečním
dnům a pracovnímu volnu mimořádně až v úterý 7. 1. 2020.
Děkujeme za pochopení a přejeme všem našim čtenářům hodně
zdraví, úspěchů a spokojenosti v roce
2020.
Ing. Pavel Pohner

k tomu určených a nebránila tak v průjezdu
techniky.
Děkujeme všem občanům za pochopení
a pomoc při řešení problémů spojených se
zimní údržbou a věříme, že nám zimní nadílka
přinese radost a ne starost.
TS

Pár fotografií z transportu  a stavění letošního vánočního stromu. Více na www.tspolice.cz

Certifikovali jsme nové
regionální výrobky

Dne 21. 10. 2019 se
už posedmé sešla certifikační komise, aby ohodnotila dva nové žadatele
o regionální značku Kladského pomezí.
Výrobci musí splnit řadu kritérií.
Především je to původ surovin tvořících výrobek, velký podíl ruční práce, originalitu a výroba šetrná k životnímu prostředí.
Ke dvanácti regionálním výrobkům
Kladského pomezí přibyla užitková a dekorační keramika od Bohuslavy Winterové
z Hronova a bylinné sirupy Martiny Hlouškové
z Červeného Kostelce.
Ředitelka Markéta Venclová představila možnosti spolupráce v podobě tiskové
i elektronické propagace a zajištění označení
regionálního produktu v podobě samolepek,
známek, visaček a plachet.
Po oficiální části došlo také k setkání již stávajících certifikovaných výrobců.
Polický měsíčník - prosinec 2019

V nezávazném hovoru si účastníci předávali
zkušenosti a pochlubili se novinkami.
Regionální produkty Kladského pomezí
zakoupíte nejčastěji v informačních centrech,
ale také v dárkových obchodech. Více o nich
naleznete na webu www.kladskepomezi.cz
Kladské pomezí je obecně prospěšná společnost, jejímž cílem je šetrný rozvoj cestovního ruchu. Jejím zakladatelem je Svaz cestovního ruchu Kladské pomezí, který sdružuje
více než 40 měst, obcí a soukromých subjektů.
Kladské pomezí je taktéž oficiální název
turistické oblasti v severovýchodních Čechách
při hranici s Polskem, která zaujímá rozlohu
bývalého okresu Náchod a částečně zasahuje
do okresu Trutnov v oblasti Jestřebích hor.
Název vychází z historie, kdy tudy procházela
důležitá obchodní stezka spojující Prahu s polským Kladskem.
Kladské pomezí, o.p.s., Němcové 2020, Náchod,
www.kladskepomezi.cz, tel.: 491 405 185
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Velký dík

Před více než rokem jsem na rozloučenou
po dvacetileté službě přijala symbolický klíč
od města a ten opravdový odevzdala svému
nástupci Ing. Jiřímu Beranovi.
Předala jsem mu poctivý kus práce, akce
nedokončené i pár kostlivců. S Jirkou jsem
v kontaktu. Jsem potěšena jeho znalostmi,
zájmem, zkušenostmi, místním povědomím,
pracovitostí, obětavostí, ochotou naslouchat,
schopností prosadit si svůj názor a odvahou
nést pochopitelnou zodpovědnost.
Panu starostovi i místostarostovi, pracovníkům města, vedoucím organizačních složek
i ředitelům příspěvkových organizací, technickým službám děkuji za zdárné dokončení
akcí započatých v minulém volebním období /nový asfaltový potah silnice ke Žděřině,
odborné učebny v ZŠ, rekonstrukce kuchyně
ŠJ ZŠ, demolice čp. 200, parkoviště P+R, komunikace v Husově ulici, chodník z Police
do Žďáru…./.
Všem, i nám občanům, přeji zdraví, zájem
o věci společné a plnění dalších úkolů, které
před námi stojí.
Ida Jenková

Vánoční čas a Silvestr v Suchodolské kapličce

Vážení čtenáři Polického měsíčníku,
přiblížilo se období adventu a závěr roku.
Pro většinu z nás to znamená, že si uděláme
více času na naše blízké, zpomalíme, zavzpomínáme na ty, kteří již nejsou mezi námi.
Mnozí z Vás mají tuto dobu spojenou s návštěvou naší zelené Suchodolské kapličky.
Všichni ještě máme v paměti tu nešťastnou
událost, kdy byla kaplička zapálena žhářem
a za pomoci
veřejné sbírky
opět postavena a vysvěcena. Od té
doby je v kapličce umístěn
hasící přístroj,
který již bohužel musel být
použit právě
kvůli požáru
od množství
zapálených
svíček. Určitě

nikdo z nás nechce, aby se historie opakovala.
Situace je nejhorší právě v období vánočních
svátků a také na Silvestra, kdy se zde zastavují zapálit svíčky účastníci „Silvestrovského
vejšlapu“. Členové SDH Suchý Důl zde sice
v tomto čase pravidelně hlídkují, velké množství hořících svíček zhášejí, případně je vynáší
ven, ale nemohou zde být k dispozici 24 hodin
denně.

Chtěla bych Vás proto touto cestou poprosit o zvážení aktuální situace v kapličce
a zapálení svíčky pouze ve chvíli, kdy jich zde
není mnoho. Zapalujte také prosím jen jednu
svíčku a ne víc. Myslete i na ostatní. Zkuste
třeba použít i led svíčku a položit ji na kamenný sokl, vydrží déle a nezpůsobí požár.
Všichni přece chceme, abychom se sem mohli
při svých procházkách vracet a užívat si atmosféru tohoto místa. Děkuji Vám za pochopení.
Závěrem mi dovolte popřát Vám krásné
prožití svátků vánočních, v novém roce hodně
zdraví, štěstí spokojenosti a úspěchů.
Blanka Klímová, starostka Suchého Dolu

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Prožijeme Vánoce, odpadů
bude zas více

Je tu opět
adventní
čas
a s ním spojená
příprava
na
Vánoce.
Je fajn, že se
máme
dobře,
ale má to i své
stinné stránky a jednou z nich je fakt, že vytváříme stále více a více odpadů. Měli bychom
se spíše snažit, tvorbu odpadů omezovat nebo
ji předcházet; to bude ale ještě nějaký čas trvat, než pro to změníme podmínky a návyky.
Když už to ale tak je, bylo by dobré věnovat
více úsilí a péče také tomu, jak naložit se
vzniklým odpadem – jak ho správně vytřídit a odložit tam, kam patří. Městu na tom
velmi záleží a snaží se tomu pomáhat a vytvářet podmínky. Jedním z konkrétních kroků je
bezplatná nabídka tašek do domácnosti, pro
ukládání a odnos vytříděného papíru, skla,
plastů a nápojových kartonů do kontejnerů
na veřejných sběrných místech. Jde o sadu tří
barevně rozlišených tašek z netkané plastové
textilie, na boku vybavených suchým zipem
pro vzájemné spojení. Tašky jsou k dispozici
ve dvou velikostech, sada větších - cca 25 x 35
x 50 cm a sada menších - cca 25 x 25 x 40 cm.
Město je pořizuje ve spolupráci se společností
EKO-KOM, a.s. Kdo je má, jistě oceňuje jejich praktičnost, kdo je ještě nemá, může si je
vyzvednout na polické radnici.
Přáním města je, aby Vás třídění odpadu
(i když je to povinnost) alespoň trochu bavilo, aby odpadla výmluva, že to doma není kde
skladovat a aby ubývalo směsného nevytříděného odpadu v popelnicích. Třídí celá
Police, je to snadné velice.
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Svoz směsného odpadu
a provoz sběrného dvora
na přelomu roku

V době letošních vánočních svátků a v následujících dnech, tedy v 52. a 1. kalendářním
týdnu, bude směsný odpad z popelnic a kontejnerů svezen mimořádným svozem mimo
čtrnáctidenní harmonogram, a to ve čtvrtek 26. a v pátek 27. prosince, a následně
ve čtvrtek 2. a v pátek 3. ledna. Sběrný dvůr
bude otevřený pouze o sobotách 28. prosince a 4. ledna, po obě středy - 25. prosince
a 1. ledna, bude zavřeno.

Zapůjčení zahradních
kompostérů

Již ve třech termínech proběhlo předávání
zahradních kompostérů (které pořídilo město
pro občany v rámci projektu „Předcházení
vzniku odpadů …) do výpůjčky a stále ještě nebyly předány všechny. Žádáme proto
zájemce, kteří o výpůjčku projevili zájem,
jsou na městě zaevidování a kompostér si
doposud nevyzvedli, aby se přihlásili. Bude
s nimi sepsána smlouva a kompostér jim bude
vydán individuálně. Děkujeme za pochopení.

Nakládání s komunálními
odpady v Polici v roce 2020
PLASTY a NÁPOJOVÉ KARTONY - odkládají se společně do žlutých popelnic
a kontejnerů na veřejných sběrných stanovištích, svážet se budou 2x týdně, a to v úterý
a v pátek.
PAPÍR - odkládá se do modrých popelnic
a kontejnerů na veřejných sběrných stanovištích, svážet se bude 2x týdně, a to v úterý
a v pátek.

ČIRÉ a BAREVNÉ SKLO - odkládá se do bílých a zelených kontejnerů a zelených popelnic na veřejných sběrných stanovištích,
svážet se bude 1x za 3 týdny.
BIOLOGICKÝ ODPAD rostlinného původu
Z KUCHYNÍ A DOMÁCNOSTÍ - odkládá se
do domácích kompostérů, na domácí komposty, a dále do hnědých kontejnerů na veřejných sběrných stanovištích, svážet se bude
1x týdně, a to ve středu.
BIOLOGICKÝ ODPAD rostlinného původu ZE ZELENĚ - odkládá se do domácích
kompostérů, na domácí komposty, dále
do kompostárny (v období od 1. dubna
do 31. října - v PO, ve ST a v SO), v době
uzavření kompostárny pak do sběrného dvora (ve ST a v SO), a také do sezónně (2x ročně) přistavovaných kontejnerů v Radešově,
Hlavňově, Pěkově a na Honech; pro převážení
je možné od města zakoupit vak.
VYŘAZENÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
a BATERIE - odkládají se v elektroobchodech, do červených kontejnerů na veřejných
sběrných stanovištích, do malých sběrných
nádob na radnici, v Pellyho domě a na poště,
do sběrného dvora a na stanovištích mobilního sběru v Radešově, Hlavňově, Pěkově
a na Honech (2x ročně ve 20. a 40. kalendářním týdnu, vždy ve středu, podle daného
časového harmonogramu).
ÚSPORNÁ SVÍTIDLA - odkládají se v elektroobchodech, do sběrného dvora a na stanovištích mobilního sběru v Radešově,
Hlavňově, Pěkově a na Honech (2x ročně).
NEBEZPEČNÝ a OBJEMNÝ ODPAD - odkládá se do sběrného dvora a na stanovištích mobilního sběru v Radešově, Hlavňově,
Pěkově a na Honech (2x ročně).

Polický měsíčník - prosinec 2019

ODĚVY a TEXTIL - odkládají se
do kontejnerů na veřejných sběrných
stanovištích u Penny Marketu, na sídlišti a v ul. Na Sibiři, a dále do sběrného
dvora.
KOVOVÉ OBALY a DROBNÝ
KOVOVÝ ODPAD - odkládá se do šedých popelnic na veřejných sběrných
stanovištích,
VĚTŠÍ KOVOVÝ ODPAD - lze odložit ve sběrném dvoře nebo v soukromé
sběrně (v ul. Ke Koupališti)
KUCHYŇSKÝ OLEJ a TUK - odkládá
se ve sběrném dvoře v plastových nádobách o velikosti do 2 litrů.
ZBYTKOVÝ ODPAD - odkládá se
do soukromých popelnic a kontejnerů, svážet se bude ve čtvrtek a v pátek,
podle stávajícího rozdělení:

čtvrtek:
Brandejsova, Dukelská, Dvořákova,
Fučíkova,
Gagarinova,
Horní,
Hvězdecká, Jiráskova, K Drůbežárně,
K Sídlišti, K Vodojemu, Ke Koupališti,
Strážnici,
Ledhujská,
Malý
Ke
rynk, Mírová, Na Bělidle, Na Sibiři,
Na Splachově, Na Struze, nad pekárnou,
Ochoz, Ostašská, Pod Klůčkem, Příčná,
Radešovská, Slunečná, Smetanova,
Soukenická, V Domkách, V Rokli,
U Plovárny, U Lesovny, Wihanova,
Hlavňov, Hony, Pěkov, Radešov.
pátek:
Bělská, Hrnčířská, Husova, Komenského
náměstí, Kostelní, Malá Ledhuj,
Masarykovo nám., Na Babí, Na Prádle,
Nádražní, Pod Havlatkou, Radimovská,
Školská,
Tomkova,
Tyršova,
U Damiánky, U Opatrovny, Zahradní,
Žďárská, 17. listopadu, Pod Jasany,
Na Letné.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

Statistika

Dle dostupných údajů mělo ke dni uzavírky tohoto čísla měsíčníku, tj. k 20.11.2019
město Police nad Metují 4020 obyvatel.

Jubilea

V říjnu 2019 slavili
70 let paní Zdenka Řeháková
paní Marie Sochůrková
pan František Pohl
75 let paní Jaroslava Škopová
paní Ludmila Blaškovičová
paní Emilie Vrbičanová
paní Jaroslava Čaličová
pan Karel Švočík
80 let paní Antonie Čermáková
85 let paní Milena Foglarová
paní Eva Zítková
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a mnoho krásných dní plných pohody
v dalších letech.

Svatby

25.10. si v obřadní síni radnice řekli své ANO
pan Filip Novák a paní Simona Marešová.
Gratulujeme a přejeme šťastné manželství.

Svozový kalendář:

Police n. Met.
a Velká Ledhuje

Radešov, Hlavňov,
Pěkov a Hony

měsíc

svozové týdny

svozové týdny

1., 2., 3., 4., 5.
Leden
1., 3., 5.
6., 7., 8., 9.
Únor
7., 9.
10., 11., 12., 13.
11., 13.
Březen
Duben
14., 15., 16., 17., 18. 14., 15., 16., 17.
Květen
18., 19., 20., 21., 22. 19., 21.
23., 25.
Červen
23., 24., 25., 26.
Červenec 27., 28., 29., 30., 31. 27., 29., 31
33., 35.
Srpen
32., 33., 34., 35.
37., 38., 39.
Září
36., 37., 38., 39.
40., 41., 42., 43., 44.
Říjen
40., 41., 42., 43.
45., 46., 47., 48.
Listopad 45., 47.
49., 50., 51., 52., 53
Prosinec 49., 51., 52., 53.
O případných změnách v termínech svozu, vás budeme včas informovat městským rozhlasem, na internetových stránkách a v Polickém měsíčníku.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Město

Police nad Metují
zve na
třetí veřejné projednání při příležitosti
tvorby nového strategického
dokumentu.

KDY: středa 11. 12. 2019 v 19:00
KDE: Pellyho domy
Chcete, aby byly Vaše názory zohledněny v připravované strategii?
Chcete pomoci rozvoji Vašeho města?
Přijďte využít možnosti zapojit se do diskuse nad budoucí
podobou města.
Občerstvení je zajištěno.
Výstupy z diskuse budou využity pro tvorbu strategie rozvoje obce.
a DSO Policko.

Vítání občánků
V sobotu 16. listopadu 2019 jsme v obřadní
síni přivítali 9 malých občánků:
Zoe Bucharová
Jáchym Kollert
Anna Hejlová
Natálie Hejnyšová
Richard Resl
Karla Hanušová
Matyáš Šveďuk
Sebastian Jirásek
Lilly Rozálie Geislerová
Prosíme jubilanty, kteří si v budoucnu nepřejí
být v této rubrice jmenováni, nebo si nepřejí návštěvu komise pro obřady a slavnosti, aby toto
sdělili předem na matriku MěÚ Police nad Metují.
(hambalkova@meu-police.cz, tel. 491 509 990)
Dagmar Hambálková, matrikářka

Polický měsíčník - prosinec 2019

Kontakt: Ondřej Krejčí
telefon: 775 571 570
email: krejci@envipartner.cz
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KNIHOVNA
Společné čtení se Senior
klubem Ostaš

Připomínáme - poslední společné čtení se
seniory nejen ze Senior klubu Ostaš v tomto roce se uskuteční 3. prosince 2019. Opět
se sejdeme v dětském oddělení od 15 hodin.
Adventní čas nám zpříjemní povídky v úžasném podání milého Františka Pivoňky.
Ve čtení budem pokračovat i v roce budoucím. Sejdeme se už v úterý 7. ledna 2020.
Všichni senioři jsou srdečně vítáni.

Sherlockem Holmesem
v knihovně

Naše roční pátrání po elektronických
zdrojích, které jsou volně dostupné a ve kterých můžete hledat potřebné informace,
vrcholí. Ukázali jsme si, jak hledat v digitální knihovně Studijní a vědecké knihovny
v Hradci Králové, v České digitální knihovně, v katalozích Národní knihovny v Praze,
v systému Kramerius, na webových stránkách
www.knihovny.cz nebo v katalozích Městské
knihovny v Praze.
Tam se vrátíme a ukážeme si, jak najít
knížky k maturitě. Na webových stránkách
www.mlp.cz najdete odkaz na E-knihovna,
dále v Projektech e-knihy klasiků a následně Knížky nejen do škol – www.skolnicetba.
cz. A už můžete stahovat. Najdete zde: plné
texty vybraných děl klasiků s informacemi
o autorech.
Možností, kde hledat informace je samozřejmě více. Rádi vám s hledáním v knihovně
poradíme, společně vyhledáme na veřejných
počítačích v knihovně nebo poradíme cestu
vyhledávání.

Půjčovní doba na konci roku
2019 a začátku roku 2020:

yy 23. prosince 12,00 – 17,00 hod. ve všech
odděleních
yy 24. prosince – 1. ledna - zavřeno
yy Od 2. ledna 2020 se na vás těšíme v běžné
půjčovní době i na všech akcích knihovny.
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Vaše knihovnice

Nabídka knih:
yy Havlíček, Stanislav: Syn buvola - Wen
Anyar.
Zážitky českého farmaceuta, který se zúčastnil mise Lékařů bez hranic ve městě
Agok v Jižním Súdánu.
yy Vávrová, Šárka: Jak k nám tělo promlouvá - nemoc jako vzkaz duše.
Autorka ve své knize poodhaluje podstatu a příčinu fyzických potíží a jejich
častou provázanost s psychickým stavem
člověka a jeho emocemi.
yy Beuglet, Nicolas: Spiknutí.
Strhující thriller o vyšetřování neobvyklé
vraždy.
yy Paris, B.A.: Přiveď mě zpátky.
Psychologický thriller o tajemstvích
ve vztazích, o tom, jak málo známe ty,
s kterými chceme spojit svůj život.
yy Sveistrup, Soren: Kaštánek.
Dvojice policejních vyšetřovatelů, Naia
Thulinová a Mark Hess, pátrá po vrahovi
žen, který u svých obětí zanechává panáčky z kaštanů.
yy Šimánek Leoš: Novým Zélandem od severu k jihu.
Autor popisuje rodinné putování

KULTURA
Police Symphony Orchestra slaví 10 let

Rok 2019 se pomalu blíží ke konci a my
chceme co nejupřímněji poděkovat všem našim divákům, podporovatelům a partnerům.
Nemůžeme uvěřit, že ten čas tak letí a budeme společně slavit naše první velké kulatiny!
A tak se nostalgicky ohlížíme zpět a děkujeme
vám všem, že jste těch 9 let byli s námi! A nadělovat budeme celý rok my vám! Samozřejmě
to budou dárky hudební.
První narozeninovou svíčku sfoukneme
hned na začátku roku v pražské Lucerně 12.
ledna 2020 společně s našimi hosty, kterými
budou Kühnův smíšený sbor, Balet Národního
divadla, Jan Cina nebo Dasha s Martinem
Kumžákem a mnoho dalších.
Únorové slavení proběhne v tanečním

Děkujeme všem návštěvníkům knihovny
za jejich přízeň a těšíme se na ně i v roce 2020.
A ty, kteří cestu do knihovny ještě nenašli, zveme
na společná setkání v knihovně ať už s knihami,
časopisy nebo informacemi, dokumenty, internetem nebo na kulturních a vzdělávacích akcích.
Do doby adventní a vánoční přejeme pohodu, klid a do nového roku 2020 vykročme se
zdravím a štěstím.

rytmu již potřetí v rámci našeho tradičního
plesu Smíme prosit? konaného na 29. února 2020 v náchodském Beránku. Bude nejen
plný tance, ale i hudby v podání Big Bandu až
z Třeště - Zatrestbandu a HarMálek Orchestru.
My si také zahrajeme a svá těla hudebně napnou členové Losers Cirque Company.
Další netradiční zážitek nás čeká 14. března v trutnovském UFFU. Rozhodli jsme se vyměnit sedačky za parket a pozvat vás na jízdu
hudebních velkosongů v symfonických úpravách. Tím ale naše oslava stále nekončí. Jaro
se ponese v cestovatelském duchu. Díky vydařenému letnímu pouličnímu turné jsme
se rozhodli, že v květnu uspořádáme toulky
po nádražích českých, které oživíme, kde to
jen půjde a kam se vejdeme. Výtěžek z koncertů věnujeme Elišce Podzimkové na vznikající animovaný seriál Plešouni. No a pokud
to dobře dopadne, projedeme Českou republiku po hlavní trati skrz naskrz. Tak pojeďte
s námi!
Následující hudební dárek neodepřeme
ani našemu domovskému městu Polici nad

s manželkou, synem a dcerou, kdy zemi
procestovali mnoha způsoby - nejen pěšky, ale také na koni či v kanoi.
yy Bernatský, Vojtěch: Dvojtáta.
Postřehy nadšeného otce-čtyřicátníka
jsou napsány s láskou, vtipem a elánem
téměř sportovním. Dětskými kresbami
vyzdobila dcera Eliška. Příjemné, veselé,
ba místy i dojemné počtení.
yy Meyerson, Amy: Sejdeme se v knihkupectví.
Milovaný strýček Billy naučil v dětství
Mirandu lásce ke knihám. Nyní jí jako
dospělé odkázal své knihkupectví a také
poslední bojovou hru, na jejímž konci je
možná i rozuzlení rodinného tajemství.
yy Klečka, Jiří: Pět ročních období.
Hloubavý román sleduje hlavního hrdinu
Filipa po smrti manželky, kdy prostřednictvím nedokončeného příběhu zemřelé
ženy nachází cestu k jejich malé dcerce
i k další životní cestě.
yy Jansson, Anna: O čem nevíš.
Detektivní román ze zdánlivě poklidného
švédského ostrova Gotland.
Dáša Ducháčová

Metují, a to na konci školního roku 26. června
na nádvoří polického kláštera. Koncert bychom chtěli věnovat nejen klášteru, ale také
památce pátera Mariana. O týden později se už
počtvrté objevíme ve Festivalových zahradách
Smetanovy Litomyšle. Pak snad zvládneme
ještě pár letních festivalů a šup na prázdniny.
Potřebujeme totiž nabrat sil na 6. ročník našich benefičních večerů, které se odehrají 11.
a 12. 9. 2020. Po roční odmlce se opět vracíme do našeho regionu s cílem vdechnout život
neobvyklému prostoru a podpořit charitativní
činnost. Určitě to ale nebude poslední možnost, kde si nás příští rok budete moct poslechnout. Všechny informace budou postupně zveřejněny na našich webových stránkách
a na facebooku.
A teď už jen zbývá dobře se naladit
na Vánoce, na další nový rok a možná i rovnou na dalších 10 let! Krásné a veselé, pravou nohou do nového roku a za chvíli opět
na slyšenou!
za PSO
Karolína Hanzlová
Polický měsíčník - prosinec 2019

PELLYHO DOMY
INFORMUJÍ
INFORMAČNÍ CENTRUM
a KANCELÁŘ PELLYHO DOMŮ
budou ve dnech
27. 12. 2019 - 3. 1. 2020
UZAVŘENY.
Děkujeme za pochopení.

UPOZORNĚNÍ
PRO NÁVŠTĚVNÍKY DIVADLA

Vážení návštěvníci Kolárova divadla,
z důvodů množících se stížností (z řad návštěvníků i účinkujících) upozorňujeme návštěvníky divadla, že od nového roku bude
platný zákaz vnášení nápojů do hlediště.
Děkujeme, že respektujete obecné zásady
slušného chování.
Divadlo i divadelní bufet budou i nadále
otevřeny hodinu před začátkem představení,
aby všichni měli dostatečný prostor se občerstvit a odložit bezplatně do divadelní šatny
svůj svrchní oděv nebo zavazadla.
Přijít včas se vyplatí 
Při představeních budou prodlouženy přestávky na 25 min.
Děkujeme za pochopení a ohleduplnost
k ostatním.
Jana Rutarová

PELLYHO DOMY
VÝSTAVA LISTOPAD 89

10. 12. 2019 - leden 2020
/ Konferenční místnost Pellyho domů
Výstava dobových fotografií a dokumentů.
Vernisáž: úterý 10. 12. 2019, v návaznosti na
vernisáž venkovní výstavy
V prosinci bude výstava otevřena do pátku
21. 12.:
pondělí až pátek 9:00 – 15:00,
sobota 9:00 – 12:00

VÁNOČNÍ DRÁTOVÁNÍ II.

Čtvrtek 19. 12. od 17:00 hod
/ Konferenční místnost
Andělé, zvonečky, hvězdičky.... jako ozdoby
nebo malé dárečky. Drátování vhodné i pro
děti. Kolik si toho udrátujete, tolik si odnesete :-)
Rezervace místa je nutná předem na tel. 724
924 863.
Poplatek 180 Kč / osoba

problémy, a někomu jinému zase příležitost a
kariéru. Z bývalých prominentů se stávají
vězni, z bývalých disidentů a vězňů se přes
noc stávají politici a lidé s vlivem. Už za socialismu se začíná odvíjet příběh, který revoluce
zrychlí a který vyvrcholí během krvavých
událostí největší vězeňské vzpoury u
nás. Emotivní thriller Amnestie o manipulaci,
násilí a zradě přináší na plátna největší
vzpouru ve vězeňské historii Československa.
A spolu s ní i příběh tří párů, jejichž životy se
prolínají na pozadí obrovských a rychlých
revolučních změn v roce 1989. Drama /
Thriller. Slovensko / Česko, 2019. 130 min
Vstupné: 80 Kč

KOLÁROVO DIVADLO
DVA SNĚHULÁCI O VÁNOCÍCH

Pondělí 2. 12. 2019 od 18:00 hod
Klasická pohádka s řadou vánočních koled
v podání Liduščina divadla. Pro děti od 3 do
10 let. Délka 60 min.
Vstupné: 60 Kč

ADVENTNÍ KONCERT

Úterý 3. 12. 2019 od 19:00 hod
Koncert připravil David Novotný za podpory
města Police nad Metují. Vystoupí Standa
Hložek, Marián Vojtko, Nelly Řehořová a
Peter Pecha.
Vstupné: 250 Kč

ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ
Pondělí 9. 12. 2019
Vstupné: 80 / 60 Kč

od

18:00

hod

VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ

Pondělí 16. 12. 2019 od 18:00 hod
Vstupné: 80 / 60 Kč

VÁNOČNÍ KONCERT ORCHESTRU
VÁCLAVA HYBŠE – VYPRODÁNO
Čtvrtek 12. 12. 2019 od 19:30 hod

KINO
AMNESTIE

Úterý 17. 12. 2019 od 19:00 hod
Sametová revoluce v roce 1989 přinesla
většině lidí svobodu, někomu ale přinesla i
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Divadelní klub je v době konání akcí v Kolárově divadle otevřen pro návštěvníky divadla
vždy 2 hodiny před konáním představení a
samozřejmě i po jeho skončení. Z důvodu

9

omezené kapacity míst si rezervujte místa na
tel: 605 285 174.
Více informací o provozní době, nabídce atd.
na
https://www.facebook.com/divadelniklubpol
icenadmetuji/

OSTATNÍ AKCE
PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLE

Neděle 1. 12. 2019 od 17:00 hod
/ Masarykovo náměstí
Představení Betlém LAJF (soubor Divadlo
Lůza), které vychází z křesťanské tradice a
zobrazuje události a postavy, související s
narozením Ježíška. Humor, veršovaný text,
známé vánoční koledy. Délka cca 20 – 30
min.
Na představení bude navazovat setkání
s Mikulášem a rozsvícení vánočního stromu.
V prodeji budou teplé nápoje.

OSTROSTŘELECKO-MĚSTSKÝ PLES
Sobota 25. 1. 2020 od 20:00 hod
/ Sál Pellyho domů
Vstupné: 100 Kč
Prodej vstupenek od 6. 1. 2020

pro sestavení degustačního balíčku či jako
drobný dárek.

PUVČ – termíny pro jaro 2020

Sál Pellyho domů, úterý od 14:30 hod
11. 2., 25. 2., 24. 3., 28. 4., 12. 5., 26. 5.
Účastnický poplatek:
400 Kč nebo 80 Kč / přednáška

INFORMAČNÍ CENTRUM
TIPY NA VÁNOČNÍ DÁRKY

Informační centrum po celý rok nabízí pestrou škálu produktů, řada z nich by byla jistě
hezkou pozorností či dárkem k Vánocům.
Přinášíme pár tipů, čím obdarovat Vaše
blízké.

MycoMedy

Mlsat se dá i zdravě! Zajímavým dárkem se
mohou stát medy s vitálními houbami od
polické firmy MycoMedica.

Knihy

Ve stálé nabídce máme knihy, které mají
blízkou vazbu na naše město a jeho okolí.
Nejnovějším přírůstkem je kniha Pohádky
z Broumovského dolíku od Evy Kroupové.
V nabídce máme také Pověsti z Policka Antonína Krtičky-Polického, fotografickou knihu
Policko Oldřicha Jenky, Na hranicích Aloise
Jiráska či knihy Evy Koudelkové Byli jsme tam
doma a U nás pod Borem.

POCTA PAMĚTNÍKŮM TOTALIT
20. STOLETÍ

10. 12. 2019 - leden 2020
/ Masarykovo náměstí
Venkovní výstava příběhů pamětníků, kterých se během života dotkl jeden či dva
totalitní režimy a zásadním způsobem ovlivnily jejich životy.
Vernisáž: úterý 10. 12. 2019 v 16:00 hod

Sirupy Camellus

Regionální produkt Kladského pomezí je
hezkým dárkem pro jakoukoli příležitost.
Sirupy jsou bylinné, ředí se vodou a dají se pít
jak studené, tak i horké. V nabídce máme 15
druhů, v prodeji též dárkové sady po dvou a
čtyřech. Letošní novinkou jsou vánoční sirupy
Cesta tří králů (zázvor a koření) a Ježíškův sen
(šípek a jablko). Zakoupit je můžete samostatně i v dárkové sadě.

30. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE

Úterý 10. 12. 2019 od 17:00 hod
/ Sál Pellyho domů
Beseda s pamětníky listopadu 89 a totalitních
režimů 20. století. Beseda navazuje na vernisáže výstav na náměstí a v Konferenční místnosti Pellyho domů.

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY

Středa 11. 12. 2019 od 18:00 hod
Na náměstí bude Dam Trio, budou v prodeji
teplé nápoje.

PŘEDVÁNOČNÍ VYTRUBOVÁNÍ

Pondělí 23. 12. 2019 od 18:00 hod
Tradiční předvánoční setkání na náměstí
spojené se slavnostním přivezením Betlémského světla. V prodeji budou teplé nápoje.

PŘIPRAVUJEME
NOVOROČNÍ GALAKONCERT
Středa 8. 1. 2020 od 19:00 hod
/ Kolárovo divadlo
Vstupné: 250 Kč
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Med z Včelí farmy Rokytník se spojil se zázraky čínské medicíny a vznikla tak sladkost,
která Vám může pomoci s trávením, obranyschopností organismu či spánkem. Med si
můžete namazat na chléb, dát lžičku do čaje,
či sníst jednu lžičku denně preventivně.
Balení má 400 g a prodáváme 5 druhů.

Mýdla a soli Amálka

Mýdla a soli do koupele paní Venclákové
z Náchoda prodáváme již několik let. Je
držitelkou značky regionální produkt Kladské
pomezí a nabízí mýdla různých motivů, barev
a vůní. U nás najdete nejen řadu originálních
mýdel, ale i mýdlo s motivem polické radnice. Hezkým dárkem jsou knoflíky a růžičky do
šatníku, které se dají i zavěsit. Epsomská sůl
do koupele je příjemným způsobem, jak
rychle a účinně doplnit hladinu hořčíku v těle
a zrelaxovat. Prodáváme ji v několika vůních
(nejnovější varianty solí obsahují i arganový
olej) v množství pro jednu koupel, nebo
čistou bez vůně na pět koupelí.

Z DĚNÍ V INFORMAČNÍM CENTRU

Zrnková káva Lamcafé

Lahodná káva, pražená v Hradci Králové
polickým rodákem Patrikem Lamkou, potěší i
mlsné milovníky kávy. V prodeji 100g balení,
varianty Brazílie, Columbie a Peru. Ideální

V průběhu letošního podzimu se nám
s notným zpožděním podařilo dokončit práce
na brožuře Po stopách Viléma Pellyho a nyní
je k dispozici v Informačním centru. Vydávána je s finanční podporou Královéhradeckého
kraje, k příležitosti životních výročí podnikatele a někdejšího starosty města Viléma
Pellyho, od jehož narození letos uplynulo 170
let.
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Podíleli jsme se na propagaci města v zimním
vydání turistických novin Kladského pomezí a
Broumovska. Obojí noviny jsou k dostání u
nás v informačním centru. Přispěli jsme také
článkem do bulletinu Broumovska a prezentovali se na stránkách Kladského pomezí a
Naše Broumovsko.
Na konci října jsme se zúčastnili setkání
informačních center Kladského pomezí
v Novém Městě nad Metují. Zde jsme byli
informováni o výsledcích letošních projektů

(Toulavý batoh, Festival zážitků), byla nám
nastíněna budoucnost destinační společnosti
po nové certifikaci a vyměnili jsme si
s ostatními
pracovníky IC
zkušenosti
z uplynulé letní sezony. Také jsme byli informováni o novinkách, které se v okolí chystají,
jako je např. probíhající výstavba nové rozhledny Žaltman, či otevření lázeňské kolonády v Náchodě Bělovsi v dubnu příštího roku.
V půlce měsíce listopadu jsme se zúčastnili
schůzky
informačních
center
druhé
z destinačních společností – Broumovska.
Byli jsme seznámeni s činností za uplynulé
období, diskutovali jsme o nových webových
stránkách, připravovaných propagačních
materiálech a možnostech budoucí propagace regionu. Byly nám také představeny nově
certifikované regionální produkty Broumovsko, mezi které se nově zařadily látkové
kreslené a malované tašky paní Belánové,
bylinná přírodní kosmetika značky Divoká
kosmetika, Rokytnická medovina, a naučná
stezka farmy Wenet.
Dne 14. 11. jsme se zúčastnili také zasedání
Dobrovolného svazku obcí Policko, kde jsme
diskutovali o možné spolupráci v oblasti
cestovního ruchu a jednotné propagaci regionu.
V době psaní příspěvku jsme potvrdili také

Muzeum Náchodska informuje
V zajetí času
- výstava historických hodin

Muzeum Náchodska zve návštěvníky
do staré školy Dřevěnky v Polici nad Metují
na výstavu historických hodin ze svých sbírek. K vidění budou především dřevěné hodiny ze Schwarzwaldu, u nás známé jako

„švarcvaldky“, jejich různé varianty a místní
napodobeniny. Dále budou také vystaveny malované kované nástěnné hodiny z 18.
století, pilové hodiny, hrací rámové hodiny,
pendlovky, barokní a empírové stolní hodiny,
stolní budíky, kapesní hodinky, ale i hodiny
přesýpací a sluneční. Pro návštěvníky budou připraveny též některé zajímavosti, jako

účast na setkání informačních center Královéhradeckého a Pardubického kraje 5. 12.
v Rychnově nad Kněžnou. Až budete příspěvek číst, budeme již mít setkání pravděpodobně za sebou a před sebou podání žádosti
o grant Královéhradeckého kraje na činnost
informačních center.
Za kolektiv pracovníků informačního centra
Vám všem přeji příjemné prožití svátků vánočních a jen to nejlepší do nového roku.
Mgr. Nikola Plná

Provozní doba informačního centra v PROSINCI:
Pracovní dny:
Pondělí, středa
Úterý, čtvrtek, pátek

Sobota 7. 12.
Sobota 14. 12.
Sobota 21. 12.

Polední přestávka:

9:00 – 17:00
9:00 – 15:00

9:00 – 15:00
9:00 – 12:00
9:00 – 12:00
11:30 – 12:00

Ve dnech
24. 12. 2019 – 3. 1. 2020
bude informační centrum z provozních
důvodů ZAVŘENO.

například hodiny nočního strážného se záznamovým mechanismem, hodiny s barometrem, či hodiny umístěné v obrazu. Vernisáž
výstavy proběhne ve čtvrtek 12. prosince
2019 v 17 hodin. Samotnou výstavu lze pak
navštívit od pátku 13. prosince 2019 do neděle
5. ledna 2020. Otevřeno je denně mimo pondělí 16. 12., Štědrého dne (24. 12.), Božího
hodu vánočního (25. 12.),
Silvestra (31.12) a Nového
roku (1.1.). Otevírací doba
je 9–12 a 13–17 hodin.
Více informací najdete
na www.muzeumnachodska.cz a Facebooku Muzea
Náchodska.

Advent
v Dřevěnce

Muzeum
Náchodska
a Cech panen rukodělných zvou do staré školy
Dřevěnky na tradiční den řemesel. Pro návštěvníky bude
v této staré patrové roubené
barokní stavbě připraven
bohatý program s ukázkami tradičních rukodělných
technik (předení, paličkování apod.), ale i ochutnávkami regionálních pochutin.
Akce se uskuteční v sobotu
7. prosince 2019 v době
od 9 do 16 hodin. Všichni
jsou srdečně zváni!
Mgr. Jan Tůma
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MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

MODELÁŘSKÝ
KROUŽEK
Každý čtvrtek

Ať už jako nositelé trendů činících z lesa „továrny na dřevo“, nebo jako zastánci kultivačních přístupů.

15:00 – 17:00 hodin

Muzeum papírových modelů,
Tyršova 34 1, 549 54
Police nad Metují.
Web: www.MPMPM.cz
E-mail: Info@MPMPM.cz
Mobil: 777 828 657
Telefon: (+420) 498 100 910

PROSINEC 2019

Otevřeno:
Pondělí, čtvrtek a pátek:
9:00 až 15:00
Víkendy, svátky a prázdniny:
9:00 až 17:00
Pro objednané skupiny jsme připravili zcela nové programy.
Jejich nabídku najdete na našem
webu www.mpmpm.cz
Skupiny se mohou objednávat i na
zavírací dny Muzea

VOLNÝ VSTUP DO MUZEA
Pondělí 2. prosince
od 09:00 do 15:00

Jako každé první pondělí v měsíci mimo
prázdniny, jsou dveře Muzea otevřeny pro
všechny zdarma.
Přijďte si prohlédnout Muzeum po stavebních úpravách a v novém prostředí se nechte vtáhnout do světa z papíru.

Největším „tahákem“ je v tuto chvíli zcela
určitě výstava legendárních miniboxů Milana Weinera. Ale třeba v Místnosti sběratelů v prvním poschodí se můžete podívat
na malou výstavu připomínající dvě zdánlivě nesouvisející věci: román Julese Verna
„Cesta na Měsíc“ a 50. výročí přistání člověka na Měsíci.
Objevte naprosto nečekané souvislosti mezi
světem z papíru a světem kolem nás. Můžeme vás ujistit, že o překvapení není v Muzeu nouze. 
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Modelářský kroužek s Lubošem Matěnou.
Modely dětí reprezentovaly Muzeum na
konci listopadu na jedné z největších modelářských soutěží v Neratovicích. Výsledky
Vám přineseme v příštím čísle Polického
měsíčníku.
Modelářský kroužek je otevřen pro
všechny, kteří mají chuť pracovat s papírem. Zkuste si v inspirujícím prostředí vytvořit vlastní model!

Cena za jednorázový vstup je 30,- Kč.
Jedno pololetí: 400,- Kč
Celý rok: 800,- Kč
Pro druhé dítě z rodiny je cena za kroužek
zvýhodněna! (Pololetí 250,- Kč; celý rok
450,- Kč)

ČAS LESŮ
Pátek 6. 12. od 19:00

Zelený domeček
Projekce filmu z filmového festivalu „Jeden svět“ v rámci projektu
„Promítej i Ty!“

Režisér François-Xavier Drouet se vydává
do francouzských lesů. Jejich ploch přibývá,
diverzita však klesá. Jaké jsou cesty k životaschopnému lesu?
Těžaři dřeva s monstrózní mechanikou připomínající Transformers vidí les pouze jako
výdělečnou plantáž na dřevo, kde není
místo pro živé tvory.

A proti nim stojí ochranáři, lesníci či dřevorubci, kteří les chápou jako živoucí kontinuum a kteří usilují o jeho zachování. Režisér dává nahlédnout do každodenní rutiny
pestré škály lidí spjatých v dobrém i ve zlém
s lesem. Zpovídá je a sleduje v jejich přirozeném prostředí, aby divákům přiblížil širší
aspekty lesního hospodaření i osobní filozofii těch, kdo se na něm tak či onak podílejí.

Projekci filmu pořádá Jeden svět Police nad
Metují a Muzeum papírových modelů.
Vstup ZDARMA.

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

V MUZEU PAPÍROVÝCH MODELŮ

V letošním roce začínají Vánoční prázdniny
v sobotu 21. 12. a skončí v neděli 5. 1. S výjimkou Štědrého dne a Nového roku bude
Muzeum otevřeno každý den prázdnin od 9
do 17 hodin.
A na každý den pro návštěvníky Muzeum
připravilo drobnou interaktivní dílničku
přímo v expozici. Nenechte si ujít okamžiky,
kdy bude Muzeum vánočně vyzdobené a
svátečně naladěné.

OTEVÍRACÍ DOBA MUZEA
BĚHEM VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN
21. – 23. 12.
9 – 17 hodin
24. 12.
10 – 15 hodin
25. – 31. 12.
9 – 17 hodin
1. 1.
ZAVŘENO
2. – 5. 1.
9 – 17 hodin

Od pondělí 6. do 17. ledna bude Muzeum
kvůli inventuře uzavřeno.
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ŠTĚDRÝ DEN V MUZEU
24. 12. 10:00 – 15:00

Je už v Polici tradicí, že na Štědrý den zve
Muzeum papírových modelů návštěvníky,
aby si odpočinuli od Vánočních příprav a nasáli atmosféru nejkrásnějšího svátku roku.

V expozici budou hrát koledy, pro malé i
větší připravíme interaktivní dílničku, na
stromečku budou svítit svíčky… a v expozici
si můžete vyrobit dárek na poslední chvilku.
Ale hlavně nabízíme klid, pohodu a přátelskou atmosféru.
Po celý den bude vstup do Muzea zcela
ZDARMA!

Přípravy na samotný tábor začaly již v listopadu 1988 a Milan Weiner vytvořil pro děti
jako odměnu jednoduché vystřihovánky našich kamionů účastnících se Rallye. Rozhodl
se pro modely co nejméně náročné, aby je
dokázalo sestavit každé z dětí na táboře.
Vznikly tak papírové krabičky z jednoho
dílu, které svůj vzhled a podstatu dostaly
díky promyšlené autorově kresbě. Ta na povrchu krabičky znázornila jak veškeré zásadní tvarové prvky auta (kabinu, nástavbu), tak různé detaily a doplňky, které
jsou vidět i při pohledu na skutečný vůz.
Podvozek je zpracován černou barvou, ze
které spíše jen částečně „vykukují“ kola
s efektním měsíčkem odlesku. Černá barva
je typická i pro „skla“ kabin (později tak budou pojednány i okna budov). Nápad i zpracování zaujalo a ještě před samotným táborem byla autíčka nabídnuta časopisu ABC,
který byl a dodnes je známý právě uveřejňováním vystřihovánek.

MILAN WEINER:
30 LET MINIBOX

Milan Weiner je v současnosti jedním z nejznámějších modelářů v ČR. Jak se člověk
stane autorem, tedy konstruktérem papírových modelů?
Zlom, který postavil Milana Weinera na
samý začátek cesty autora papírových vystřihovánek pro širokou veřejnost, nastal
v letech 1988-89. Díky svým kolegům ve
Stavoprojektu se stal jedním z vedoucích na
letním táboře v Oboře u Lanškrouna, který
se uskutečnil o letních prázdninách 1989.
Táborová hra byla založena na slavné Rallye
Paříž-Dakar, která byla i u nás velmi populární díky úspěchům československých kamionů. A tak děti na táboře, ač stále ještě
v době totality, mohly okusit alespoň zprostředkovaně světové dění. Vždyť s naší Tatrou byl spojen i Clay Regazzoni, světoznámý automobilový závodník a pilot
Formule 1, který po nehodě ochrnul, a jeho
dakarská Tatra byla speciálně upravena na
ruční ovládání. Clay Regazzoni měl spojitost
i s dětmi účastnícími se tábora – ten byl totiž
organizován především pro postižené děti
pod hlavičkou Červeného kříže.
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Packard Landaulet autorské dvojice
Richard Vyškovský – Pavel Blecha
A cesta Richarda Vyškovského na pomyslný
modelářský trůn mohla začít…
Ojedinělá výstava RV 90 potrvá v Muzeu do
konce února 2020.

KVÍČEROVSKÁ
SIRKA 2019

VÝSTAVY:

Muzeum papírových modelů
Podle otevírací doby Muzea

V ABC č. 12/13 (17. 3. 1969) nalezli čtenáři
první model dvojice Blecha-Vyškovský v
tomto časopise. Byl to červenooranžový autoveterán Packard Landaulet z r. 1912. Sice
se jednalo o stejný typ autoveteránu, ale
podle dochovaných fotografií je jasné, že nešlo o ten samý model.

ZELENÝ DOMEČEK
Výstava je prodloužena
do 5. 1. 2020

Minibox „Karosa“ z produkce WDS

K výstavě vyšel katalog, který je možné
si zakoupit přímo v Muzeu.

RV 90

Druhý ročník výtvarné soutěže „Kvíčerovská sirka“, kterou vyhlásil Klub sběratelů
Policka. Tématem letošního ročníku byla
„Polická pouť“.

Muzeum papírových modelů
do února 2020
Podle otevírací doby Muzea
Výstava RV 90 měla být oslavou kulatin Papírového krále, nejznámějšího autora papírových modelů, pana architekta Richarda
Vyškovského. Bohužel, na začátku srpna zasáhla papírový svět smutné zpráva o odchodu pana architekta do modelářského
nebe.
I jeho cesta k modelařině nebyla zcela
přímá.
V Lidové demokracii vyšel v říjnu 1968 článeček, sloupek, o dvou fandech, kteří si vyrábějí „angličáky“ z papíru, doprovozený fotografií slepeného autoveteránu Packard.
Na základě této zprávičky se Richardu Vyškovskému ozvali dva pánové, redaktor
SNDK (Státního nakladatelství dětské
knihy) a šéfredaktor ABC, Vlastislav Toman,
že o takové modely mají zájem. A tak ještě
v roce 1968 vyšla v SNDK vůbec první práce
obou nových tvůrců, dnes velmi vzácný
dvojlist s diorámatem Karlštejn – dobývání
hradu. V raných dobách prováděl Richard
Vyškovský veškerou konstrukční práci
v tužce a Pavel Blecha kresbu vytahoval,
barvil a psal návody.

Odborná porota vybrala v každé ze tří vyhlášených kategorií první tři oceněné autory a Klub sběratelů Policka nakonec vybral vítěze Ceny klubu sběratelů.
Kategorie do 10 let:
1. Marké ta Tauchmanová : Baló nky
2. Anna Knillová : Atrakce
3. Petr Janda: Stá nek
Kategorie 10 – 12 let
1. Anež ka Johnová : Baló nek
2. Aneta Geislerová : Stř elnice
3. Jaroslav Beran: Atrakce s radnicı́
Kategorie 13 – 15 let
1. Lucie Kubeč ková : Pernı́kové srdce
2. Jakub Hartych: Mobil-autı́čka
3. Klá ra Lukaš áková : Flying Ballons
Cena Klubu sběratelů:
Aneta Strnadová : Akvazorbing
Výstavu pořádá Klub sběratelů Policka ve
spolupráci s MPM.
Za MPM Pavel Frydrych
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OBRÁZky Z OBÁLKY

Tereza Kujínková 16 let, Machov

Kulturní společnost HOP - Petr Hofman
pořádá

Autorka je žačkou výtvarného oboru ZUŠ
Police nad Metují. Studuje také na Střední
průmyslové škole stavební v Náchodě.
Malba vznikla jako soutěžní práce pod vedením paní učitelky Petry Nádaždyové.
Terezo, jaké místo z našeho okolí máš nejraději?
Je to určitě louka v Řeřišném.
Co ráda maluješ?
Teď mě hodně baví pastelky, černý fix
nebo obyčejná tužka. Často mi stačí propiska. Téma ke kterému se opakovaně vracím je určitě příroda. Hudební skupiny a taky slova, které
ke mně patří.
A máš nějaké dílo, na které jsi obzvláště pyšná, které se fakt povedlo?
No tak to bude na A2 barevný nápis Bůh. A pak taky meč, porostlý
růžemi.
Moc se mi líbí tvrzení, že malba a kresba je stejně důležitá komunikace
se světem jako řeč a psaní. Co ty na to?
Malování pro mě je energie. Vyjádření mých pocitů. Vyjádření sebe
sama.
Na co by ses zeptala pana starosty, kdyby to takhle seděl s tebou on?
Znám ho. Tak asi na to, jak se má.
Čím se budeš jednou živit?
Interiérovým designem. Baví mě interiéry. Ladit věci k sobě.
Budeš tady – v Machově za 30 let?
Rozhodně bych tady chtěla žít. Mám ráda přírodu. Ale ve městech je
víc příležitostí...
Terezo děkuju a ať se Ti daří!
Mgr. Martina Frydrychová

ZÁPIS

ˇ
ˇ
do tanecních
kurzu˚ pro dospelé

taneční kurzy se uskuteční od 10. ledna 2020
každý pátek v Opatských sálech Broumovského kláštěra
vyučují taneční mistři Igor Štěp a Lucie Štěpová
1. kurz začínající - mírně pokročilí od 18:00 do 20:00
Výuka základních kroků a tanečních figur do společenských tanců

2. kurz pokročilí od 20:15 do 22:15
Výuka pokročilých tanečních variací
Přihlášky na email:
hofmanova.gabi@gmail.com
Další informace na tel.: 603 700 181, 605 273 944

Svatomartinská slavnost

Na den svatého Martina se konala
v Polici Svatomartinská slavnost, kterou pořádaly společně spolek Apeiron a Mateřské
centrum MaMiNa. Vše začalo v 15 hodin
v MaMiNě, kde byla pro příchozí připravena dílnička s výrobou koníka.

A v 17 hodin se v klášterní zahradě objevil sám svatý Martin.
Pozdravil příchozí a připomněl svou životní pouť, plnou pokory a pomoci bližním. Potom se vyšvihl na koně a následován svými spolubojovníky
a dlouhým lampionovým průvodem se vydal setmělým městem k Muzeu
papírových modelů. Tam na všechny čekalo překvapení v podobě vystoupení členů spolku historického šermu Antares, kteří předvedli svoje
umění v boji s hořícími loučemi a meči.
11. 11. odpoledne bylo zdarma pro všechny otevřeno Muzeum, výstava sběratelů v Zeleném domečku a kavárna K(r)afárna. Ve stánku se
nabízelo svařené víno a čaj, MaMiNa nabízela svatomartinské rohlíčky
a samozřejmě nemohla chybět nabídka svatomartinských vín.
A protože svatý Martin není jen o oslavě a vítání zimy, ale celý jeho
život je spojen s pomocí bližním, tak po celý den v rámci slavnosti a den
následující, probíhala v Muzeu potravinová sbírka. Všechny darované
potraviny byly následně předány Potravinové bance v Hradci Králové.
Díky technické závadě proběhl lampionový průvod ve tmě – skutečně nerozsvícené lampy pouličního osvětlení neměly s průvodem nic
společného. Na jednu stranu ve tmě krásně vynikly zapálené pochodně
Martinových družníků a rozsvícené lampiony v průvodu, na druhou stranu někteří prostě bohužel Martina na bílém koni neviděli.
Sluší se poděkovat těm, kteří pomohli s celou Svatomartinskou slavností. Městská policie Police nad Metují, SDH Velká Ledhuje, Vladimír
„Hendrix“ Kalvach, Helena Rubáčková a Scheiley a v neposlední řadě
spolek Antares.
Svatomartinská slavnost proběhla s finanční podporou Města Police
nad Metují a MAS Stolové hory – realizátor SCLLD.
Spolek Apeiron
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Mateřská škola a obec Česká Metuje
Vás všechny tímto srdečně zvou na tradiční předvánoční akci

Vánoce na vsi

Dne 9. 12. 2019 od 16 hodin
Na sále kulturního domu

To nejlepší z programu:

- Vystoupení dětí z mateřské školy
- Vystoupení skupiny DAMTRIO

VÁNOČNÍ JARMARK PO CELOU DOBU AKCE

Své výrobky budou prodávat
paní Nosková, Eliášová

Občerstvení zajištěno
a děti z MŠ
Vstupné dobrovolné Těšíme se na vaši návštěvu

STOLOVÉ H O RY

M Í S T N Í AKČNÍ SKUPINA
“MAS stolové hory - realizator SCLLD“

MĚSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA ČÍŽKA
V NÁCHODĚ
BERÁNEK Náchod a. s. uvádí v měsíci
Středa 4. 12. 2019 v 19.00 hodin
SKLENĚNÝ ZVĚŘINEC
Hrají: Simona Stašová, Jaromír Nosek a další
Vstupné: 440 Kč, 420 Kč, 400 Kč
Čtvrtek 5. 12. 2019 v 19.00 hodin
MARYŠA
Hrají: Tomáš Töpfer, Helena Karochová, Anna Fixová a další
Vstupné: 340 Kč, 320 Kč, 300 Kč
Neděle 8. 12. 2019 v 19.00 hodin ADVENTNÍ KONCERT
Vystoupí: H. Křížková, M. Vojtko, Y. Blanarovičová, L. Gyöngyösi, M.
Nosková
Vstupné: 250 Kč
Středa 11. 12. 2019 v 17.00 hodin
ZUŠ Náchod - koncert s názvem SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
Pohádka o víře, odvaze a lásce všechny krásně naladí na nadcházející
vánoční svátky.
Vstupné: 100 Kč
Neděle 15. 12. 2019 v 18.30 hodin
31. SVOBODNÝ ADVENT – „MILOSRDENSTVÍ CHCI...“
komponovaný večer náchodských církví.
Pondělí 16. 12. 2019 v 19.00 hodin - VÁNOČNÍ KONCERT aneb Tři
oříšky pro Náchod Komorní orchestr Slávy Vorlové Náchod, Josef
VLACH – dirigent, Martina Hofmanová - flétna
Vstupné: 120 Kč, 110 Kč, 100 Kč
Úterý 17. 12. 2019 v 19.00 hodin - JANEK LEDECKÝ – VÁNOČNÍ
TURNÉ 2019
Vstupné: 590 Kč, 550 Kč, 490 Kč
Středa 18. 12. 2019 v 16.30 a19.30 hodin - VÁNOČNÍ KONCERT 2019
VÁCLAVA HYBŠE S ORCHESTREM
Vstupné: 340 Kč, 320 Kč, 300 Kč
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HRONOV SÁL JOSEFA ČAPKA
26.03. 2020 OD 19 00 HODIN CENA VSTUPNÉHO 620 KČ
INFO: WWW.CESKEKONCERTY.CZ
VSTUPENKY V PŘEDPRODEJI: INFOCENTRA - HRONOV
NÁCHOD, ČERVENÝ KOSTELEC, TIPSPORT HRONOV

www.ceskekoncer t y.cz

HRONOV

SÁL JOSEFA ČAPKA

3. března 2020 od 1900 hod.
cena vstupného 620 Kč

HANA ZAGOROVÁ
A PETR REZEK
INFO: WWW.CESKEKONCERTY.CZ

vstupenky v předprodeji: INFOCENTRA - HRONOV, NÁCHOD, ČERVENÝ KOSTELEC, TIPSPORT HRONOV
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POHLEDY DO HISTORIE

Připomeňme si…

5. prosince 1791
zemřel ve Vídni rakouský hudební skladatel Wolfgang Amadeus Mozart, jeden
z největších a nejslavnějších hudebních tvůrců v historii.
Byl
typickým
zázračným dítětem: jako pětiletý improvizoval,
komponoval
na klavíru drobné skladbičky.
Pod
vedením
svého otce, dvorního arcibiskupského hudebníka, byl schopen
již v šesti letech podniknout se svoji sestrou
úspěšnou uměleckou cestu, dnes bychom řekli šňůru, do bavorského Mnichova, Anglie
a Švýcarska. Mozart se brzy stal velikou
hvězdou své doby – byl zván na dvory evropských šlechticů a osobně se přátelil s hudbychtivými současníky z nejvyšších kruhů,
sahajících až po královské a císařské dvory.
Tvrdě pracoval, ale poněkud lehkovážný způsob života byl příčinou toho, že získal sice slávu, ale ne peníze. V posledních letech života
třel bídu, kterou ještě stupňovala plicní a nervová choroba. Zemřel v době tyfové epidemie,
a tak ho pochovali do společného hrobu. Až
v roce 1859 mu město Vídeň na tom místě postavilo pomník. Je autorem mnoha oper, nejznámější jsou Figarova svatba, Don Giovanni
(napsaná pro Prahu), Cosi fan tutte („Takové
jsou všechny“) a Kouzelná flétna. K mnoha
skladbám, které se dodnes hrají, patří také
jeho serenády, především Malá noční hudba
a slavné Rekviem.
8. prosince 1980
zahynul v New Yorku na ulici před domem, ve kterém bydlel, kulkou choromyslného vraha John Winston Lennon, rocková
legenda, vedoucí člen skupiny Beatles.
Čtrnáct let hrál
v této legendární skupině.
Složil
spolu
s Paulem Mc
Cartneym
několik
stovek písní, ne
všechny
jen
pro svoji skupinu. Po éře Beatles založili John a jeho druhá žena Yoko Ono avantgardní skupinu, spíš
projekt, Plastic Ono Band, s nímž se zapojili
do mírového hnutí a vystupovali zejména proti válce ve Vietnamu. I po rozchodu s Paulem
složil Lennon několik vynikajících písní, byly
však jiné než dříve, lyričtější, snivější, dýchá
z nich spíš nostalgie. Není pochyb, že Lennon
byl jedním z největších hudebních umělců 20.
století a že éra Beatles začala novou kapitolu
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hudby.
16. prosince 1770
se v Bonnu narodil hudební skladatel světového významu Ludwig van Beethoven.

Již za jeho života byly podle jeho oblíbených
písniček „hašlerek“ pojmenovány tvrdé bylinkovo-mentolové bonbony (drops) hašlerky.
Jmenuje se po něm asteroid Hašler. Při příležitosti 130.výročí jeho narození (31.října
2009) byl na Starých zámeckých schodech
odhalen jeho pomník akademického sochaře Stanislava Hanzíka.
31. prosince 2019
Den, kdy se lidé loučí se starým rokem,
byl pojmenován po papeži Silvestru I, jenž
úřadoval v letech 314 – 35 a právě 31. prosince 335 zemřel. O bezmála pět století bylo

Spolu s Haydnem a Mozartem představuje vrcholný zjev evropského hudebního klasicismu.
Jako vynikající klavírista hrával na koncertech vlastní skladby. Jeho 32 klavírních sonát,
komorní díla a množství písní jsou dokladem
vysokého mistrovství. Byl vždy originální
ve výstavbě motivu a témat, ale jeho genialita
naplno zazářila až ve velkých symfonických
celcích. V devíti symfoniích obsáhl Beethoven
celý svůj myšlenkový svět. Navzdory tomu, že
ohluchl, nepřestával „slyšet hudbu“ a tvořil až
do smrti. Zemřel ve věku 57 let.
22. prosince 1941
koncentračním
zemřel
v
táboře
v Mauthausenu český divadelní a filmový herec, zpěvák, kabaretiér Karel Hašler. Hašler
už od dětství hrával v divadle a již jako čtyřiadvacetiletý byl přijat do Národního divadla v Praze. Tou dobou začal skládat svoje
první pražské písničky – navzdory odporu
své manželky, která je považovala za vulgární a ohrožující jeho kariéru. V jistém směru
měla pravdu, protože Hašler měl brzy kvůli
svému bohémskému způsobu života problémy a musel naši první scénu opustit, ale něco
za něco – kdyby ji poslechl, svět písniček by
byl ochuzen o stovky dnes již málem zlidovělých melodií, ve kterých Hašler žije dodnes.

jeho jméno zaneseno do církevního kalendáře.
Silvestr byl rodem Říman a narodil se v polovině 3. století. Přijal kněžské svěcení, ale
za pronásledování křesťanů Diokleciánem žil
několik let v úkrytu na Monte Sokrate u Říma.
V roce 314 byl zvolen papežem. O jeho působení není mnoho známo, do dějin vstoupil
především v souvislosti s tzv. Konstantinovou
donací, nejvýznamnějším středověkým falzem. Listina se skládá ze dvou částí. První část
Confessio (Vyznání) popisuje legendu o papeži Silvestrovi, jak obrátil na víru zuřivého pronásledovatele křesťanů Konstantina Velikého,
uzdravil ho z malomocenství a nakonec pokřtil. V druhé části nazvané Donatio za to
císař dává papeži církevní hodnosti a práva,
přenechává mu lateránský palác, diadém, purpur, žezlo, titul a postavení odpovídající císařskému dvoru pro celou jeho kurii, město Řím
a kraje, vesnice města celé Itálie. Toto falzum
mělo v budoucnosti zajistit nezávislost papeže
na císaři a po celý středověk bylo považováno
za pravou listinu. Teprve římský humanista
Laurentius Valla v roce 1440 prokázal, že listina byla napsána někdy v letech 753 – 804,
a ne za vlády císaře Konstantina.

P. F.

Čtenářům Polického měsíčníku přeji
vánoční svátky plné radosti, pokoje
a dobré pohody a v novém roce hodně
zdraví, štěstí, spokojenosti a životního
optimismu.

Připravil František Janeček
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Osudové ženy

Matka Tereza – indická humanitární pracovnice a řeholnice

Příkladem přemáhání zla křesťanským
milosrdenstvím je životní dráha svaté Matky
Terezy (rodným jménem Agnesë Gonxhe
Bojaxhiu [gondže bojadžiu];1910 – 1997),
indické humanitární pracovnice a řeholnice
balkánského původu. Narodila v albánské
katolické rodině ve Skopje a v mládí vstoupila do řádu milosrdných sester. Roku 1928

vystudovala řádové učiliště v Irsku a jako učitelka se vydala do Indie. Dvacet let působila
v Kalkatě a svoji klasifikaci rozšířila o všestrannou pomoc opuštěným a umírajícím.
Protože potřebných po vyhlášení indické
samostatnosti a pod problematickou vládou
néhrúovské dynastie spíše přibývalo, založila Matka Tereza Řád misionářek příštího života, v němž se smísily křesťanské principy
s hinduistickými a kde se součástí řádového
oděvu stalo tradiční indické sárí. Řád má
dnes několik tisíc sester a spravuje desítky
útulků v Indii a další stovky na Srí Lance,
v Tanzanii, Jordánsku, Venezuele, Austrálii,
Velké Britanii a dalších zemích. Nejznámější
je zřejmě indický útulek pro malomocné Šamt
nagar (Město života).
Za své humanitární dílo Matka Tereza
získala řadu ocenění: Roku 1964 jí daroval papež Pavel VI. svoji oficiální limuzínu,
která při prodeji vynesla řádu nemalé peníze. Charitativním účelům posloužily i prémie spojené s dalšími oceněními, z nichž je
třeba jmenovat Nobelovu cenu míru (1979)

Z pamětní knihy obce Hlavňova - 7. část

Varhany v Polici. Varhany v polickém
chrámu Páně potřebovaly větší opravy. Proto
se konaly v celé farnosti k tomu účelu sbírky. Duchovní sami sbírali po obcích peněžité
dary. V Hlavňově sbíral P. Placid Středa a ku
svému uspokojení tu sebral 20 zl. stř.
30. srpna 1857 oslaveno bylo důstojně
narození korunního prince Rudolfa.
Postavení kříže roku 1860. Nákladem
manželů Floriana a Anny Berkových, majitelů
selské živnosti čp. 41, postaveno ve vsi blíže
téhož statku nad stezníkem, kudy se chodí
od Police k Broumovu, sousoší Kalvárie, doprovázené po stranách ještě dalšími sochami
sv. Anny a sv. Floriána,
Sousoší je umístěno na kamenné podezdívce vysoké asi 150 cm, k sousoší vedou
čtyři pískovcové stupně schodiště. Sousoší je
ohraničeno kamennou balustrádou se zalomenými pseudogotickými oblouky. Na předních
nárožích balustrády jsou plastiky světců, čelně vlevo sv. Anna, čelně vpravo sv. Florián. Sv.
Anna stojí oděná v roucho s pokrčenou levou
rukou v níž drží rozevřenou knihu, pravá ruka
upažená s rozevřenou dlaní. pravou nohu má
pokrčenou, hlava vzhlíží mírně vzhůru, v hlavě má zasazenou zlacenou plechovou gloriolu. Sv. Florián je ztvárněn se svými typickými
atributy v oděvu římského vojáka, v levé ruce
drží praporec, v pravé třímá putýnku, z níž
vylévá vodu na hořící dům. Levou nohu má
mírně pokrčenou, hlava skloněna dolů. Spodní
část sousoší v balustrádě tvoří kvádrový podstavec s ustoupenou patkou a profilovanou
římsou. na čelní straně je ve vysazeném rámování červený nápis na bílé mramorové desce: „Z kříže září světlo na Zákon Boží a zlatí
jeho příkazy do nové slávy a zvěstuje celému
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vesmíru, že zákon Páně je neměnný jako Bůh
a jako Kristus“. Rámování je v rozích se zalomenou trojkružbou. Pod římsou podstavce
je nápis tesaný humanistickým písmem L. F.
Pfeifer Bildh. Stat. / a Starkstadt. Na zadní
straně je ve vyhloubeném rámování na černé
břidlicové desce nápis tesaný humanistickým písmem Nákladem manželů / Floriána
a Anny / BERKOVÝCH v Hlavnově č. 41 / L.
P. 1860. Pod římsou je vytesán letopočet 1976.
Po stranách kvádrového podstavce jsou menší kvádrové pilířky se stejnou profilací patky
a římsy, na čelech s vyhloubeným rámováním
s hrotitými rohy. Památkově chráněno od 30.
dubna 1999.
Dne 27. října 1861 v neděli odpoledne
byl tento kříž posvěcen od polického p. faráře P. .Placida. Od školy k novému kříži bylo
vedeno procesí při zpěvu a hudbě. Po vykonaném obřadu bylo kázání a přítomní se modlili
litanie k Pánu Ježíši a k Panně Marii a byly
zpívány mariánské písně při hudbě. Přítomná
školní mládež byla podělována od Berků pečivem. Poněvadž počasí bylo velmi pěkné, sešlo
se k obřadu mnoho lidí i z okolí.
Nová věžička pro zvon. Poněvadž věžička pro zvon byla již velice sešlá, byla zbořena a v roce 1869 postavena nová a do báně
na jejím vrcholu vložen byl spis sepsaný tehdejším hlavňovským učitelem Josefem Vikem.
Spis (jeho opis) tu doslovně zaznamenávám:
Na památku. Věžička tato pro zvon jest
nově vystavěna v měsíci říjnu 1869 nákladem všech sousedů hlavňovských. – Toho
času představeným byl Antonín Weiser, rolník
čp. 42, radní Josef Borna, rol. čp. 33 a Karel
Winter, rol. čp. 34 – Výborové byli: Jan
Jirků, rol. čp. 29, Antonín Kollert, rol. čp. 31,
Antonín Kinzel, rol.čp. 39, Antonín Janeček,

a nejvyšší indické vyznamenání Bharat Ratna
(1980). Již v době pozemského života získala
Matka Tereza pověst světice; blahoslavenou
byla prohlášena roku 2003 a svatořečena byla
4. září 2016.

Hymna života 

Matka Tereza

Život je šance - využij ji
Život je krása - obdivuj ji
Život je blaženost - užívej ji
Život je sen - uskutečni ho
Život je výzva - přijmi ji
Život je povinnost - naplň ji
Život je hra - hrej ji
Život je bohatství - ochraňuj ho
Život je láska - potěš se s ní
Život je záhada - pronikni ji
Život je slib - splň ho
Život je smutek - překonej ho
Život je hymna - zpívej ji
Život je boj - přijmi ho
Život je štěstí - zasluž si ho
Život je život - žij ho
Připravil František Janeček

pol. zahradník čp.2, Václav Kubeček, pol. zahradník čp. 19, a Josef Mareš, chalupník čp.
4. – Místním učitelem toho času byl Josef Vik,
rozený v Křižanově panství Náchodského,
myslivcem na Hvězdě byl pan František Žák.
– Zvoníkem toho času byl František Hofman,
majetník chalupy č. 50, na které věžička
tato stojí. – Věžičku tu vystavěli hlavňovští tesaři a sice Jan Michl, chalupník čp. 85,
a Václav Pohl, chalupník čp. 72. – Zvon tento Velebným hlasem svým vyzývá křesťany
hlavňovské každodenně k modlitbám, protož
dbej každý na jeho hlas, pokud jsi živ, abys
potěšiti se mohl, až tobě umíráčkem zvoniti
budou do hrobu. – Všecko cti a chvále Boží!
A duše všech věrných zemřelých skrze milosrdenství boží ať odpočívají ve svatém pokoji,
amen. – Každý si připamatuj, kdož uslyšíš potřikrát denně milý hlas zvonu, milostivé vtělení
Syna božího Ježíše Krista a pros jej, aby kříž
umučení a smrt jeho na tobě zmařeno nebylo,
nýbrž abys dosáhl koruny věčné slávy. Amen.
– Oroduj za nás Svatá boží rodičko, abychom
hodni učinění byli zaslíbení Kristových.
Amen. – (Tak zní spis. 113. Do spisu toho vloženo bylo několik kusů toho času kovových,
drobných běžných peněz.)
Socha sv. Jana. V dolejší části obce od r.
1871 stojí socha sv. Jana Nepomuckého, která dříve stála na mostě v Machově. V r. 1871
opravena nákladem dobrodinců hlavňovských
vedením Josefa Borny, rol. č. 33, t.č. představeným a na toto místo postavena.
P. Amadeusem Wintrem z Ottendorfu
v neděli odpoledne posvěcena byla.
Pokračování v příštím čísle.

Vybral, gramaticky a stylisticky upravil
František Janeček
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Víte, že …

19. prosince 1969 byla dána do provozu
provizorní dřevěná montovaná budova školní
jídelny, vedle školy čp. 107 na Komenského
náměstí.
Byla
postavena
nákladem
450.000 Kč.
1. prosince 1970 měla Police nad Metují
3.534 obyvatel – z toho 1.624 mužů a 1.910
žen. Na Velkou Ledhuji připadlo 1.477 obyvatel. Trvale obydlených domů bylo 600 (z toho
Velká Ledhuje 258 domů), neobydlených 13;
z toho bylo 120 domů (252 bytů) postavených
před rokem 1870, do roku 1899 bylo postaveno 124 domů (230 bytů), do roku 1945 249
domů (557 bytů), do roku 1950 75 domů
(168 bytů), do roku 1965 19 domů (62 bytů),
do roku 1970 13 domů (46 bytů). Výměr katastru obce byl 10,8 km2, zemědělské půdy
bylo 726,27 hektarů.
V roce 1970 bylo v Polici nad Metují uzavřeno 50 občanských sňatků.
V roce 1970 bylo započato s celkovou rekonstrukcí restaurace na Hvězdě.
K 31. prosinci 1972 byla zrušena výroba v polické cihelně (založené roku 1901
Vilémem Pellym).
14. prosince 1973 byl zrušen Školní statek v Polici nad Metují.

Z polické mateřinky

Podzimní program ve školce na sídlišti byl
pestrý, jako ten krásný podzim venku. K malým dětem se po prázdninách vrátili pan ježek
a paní ježková Bodlinkovi, které jsme před
prázdninami vypustili do volné přírody. Celá
školka vítala podzim písničkami u našeho
nádherně zbarveného javoru. Navštívili jsme
podzimní výstavu v Pellyho domech. 1. 10.
na Mezinárodní den seniorů se třída Berušek
vydala na návštěvu do domova důchodců
a třída Kopretin potěšila svým vystoupením
babičky a dědečky v DPS Javor. První budova ve spolupráci s rodiči uspořádala malou
podzimní výstavu „Krakonošova zahrádka“.
Tímto děkujeme rodičům a dětem, kteří byli
ochotni vytvořit nějaký malý podzimní výrobek. Bohužel je rok od roku čím dál méně
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14. – 16. prosince 1973 se konala prodejní vánoční prodejní výstavka pokrmů v hotelu
„Ostaš“. Podnik Restaurace Náchod nabízel
následují zboží s tímto sloganem: „Restaurace
Náchod připraví za Vás bez starostí a spěchu
Vánoční a Novoroční stůl. Rychle – levně –
kvalitně připravíte Vánoční tabuli, nakoupíte-li již hotové výrobky studené kuchyně.“
Nabízeny byly tyto výrobky:
Dortové pláty: piškotový světlý 1 ks 12,70
Kčs, piškot s kakaem 1 ks 15,50 Kčs, piškotová roláda 1 ks 14,40 Kčs. Bramborový salát
s majonézou 1 kg 12 Kčs, pfeferonový salát
1 kg 24 Kčs, vlašský salát 1 kg 20 Kčs, vlašský salát speciál 1 kg 25 Kčs. Rybí salát 1 kg
22 Kčs. Šun-kový salám v aspiku 2,60 Kčs.
Šunkové závitky v aspiku 4,10 Kčs. Kapr
v aspiku 4,80 Kčs. Majonéza 1 kg 28 Kčs.
Debrecínský bok 1 kg 35 Kčs. Domácí sekaná
pečeně 1 kg 27 Kčs. Obložené chlebíčky s cikánskou pečínkou 2,20 Kčs, se šunkou 2,60
Kčs, s brněnským salámem 1,80 Kčs, speciál
3,20 Kčs. Vejce ruská 3,90 Kčs. Vejce s kaviárem 6,10 Kčs. Zdobené mísy se šunkou nebo
cikánskou pečení a salátem v ceně 20 Kčs, 30
Kčs, 40 Kčs, 50 Kčs. Kuřata 1 kg 26,50 Kčs,
kachny 1 kg 27 Kčs, husy 1 kg 27 Kčs. Krůty
1 kg 24 Kčs, slepice 1 kg 22 Kčs. Slepice se
zeleninou na polévku – porce 7,10 Kčs. Kapr

půlený kuchaný, očištěný 1 kg 30 Kčs, Hlavy
očištěné 1 kg 2 Kčs, vnitřnosti jikry, mlíčí 1 kg
20 Kčs. Rybí filé obalované 3,40 Kčs.
Koncem roku 1973 po 17 letech ukončil
psaní městské kroniky Karel Baudyš. Novým
kronikářem se stal Jaroslav Vintr.
7. prosince 1974 byl polickým odborem turistiky TJ Spartak poprvé uspořádán XI. ročník zimního táboření na Ostaši.
Pořadatelé předchozích ročníků, turistický oddíl z Broumova, se další organizace zimního
táboření vzdali.
21. prosince 1975 vyhořel do základů hostinec Lidového spotřebního družstva Jednoty
na Ostaši. Stalo se za husté mlhy za nepřítomnosti personálu, v neděli v 11.15 hod. „díky“
trámu, zazděném v komíně krbu
9. prosince 1978 byl uspořádán již 14.
ročník Zimního táboření – poprvé konaný
v Broumovských stěnách, poblíž restaurace na Hvězdě. Místo konání bylo na Hvězdu
přeloženo z tradičního Ostaše po požáru
tamního hostince pro nedostatek vhodného
občerstvení.
20. prosince 1978 byla vyměněna starožitná dřevěná vstupní brána radnice za moderní kovové, prosklené dveře.
Připravil František Janeček

ŠKOLSTVÍ
rodičů, kteří si doma s dětmi sednou a společně něco vyrobí…Děti se učily poznávat
zeleninu a ovoce a každá třída si také něco
dobrého z jablíček upekla. Větší děti si krájely
ovoce do salátu a nastrouhaly si mrkev do výborné pomazánky, kterou si potom k svačince
snědly. Navštívilo nás divadlo Úsměv s pohádkou „Moje rodina“ , ale pohádka to vlastně
vůbec nebyla… Byl to příběh ze současného
života plný spěchu, stresu, kdy rodiče nemají
čas na své děti. Naštěstí konec pohádkový byl
a vše dobře dopadlo. 22. 10. odjela třída předškoláků, paní ředitelka a pan starosta do naší
spřátelené polské MŠ ve Swidnici. Všichni
přijeli nadšení hlavně z obrovského herního
prvku, který si užili na zahradě a dále z interaktivní podlahy, která by byla jistě zpestřením

ve vzdělávacím procesu i pro naše děti.
Na konci října si děti vydlabaly obří dýně,
za které tímto děkujeme paní Hoffmannové
z Pěkova a rodině Podlešákových, kterým se
podařilo vypěstovat opravdu parádní kousky.
No a nyní se už pomalu chystáme na zimu,
ježky Bodlinkovy jsme uložili ke spánku
do hromady listí, začali jsem krmit ptáčky
na naší zahradě. Trošku se už bojíme návštěvy
Mikuláše s čertem a andělem, začínáme se
připravovat na prosincové besídky a těšíme se
na vánoční nadílku.
Přejeme všem klidný advent, krásné vánoční svátky plné pohody, radosti a štěstí,
dětem splněná přání pod stromečkem a plno
krásných chvilek strávených se svými rodiči.
Vaše paní učitelky a pan učitel
z MŠ na sídlišti
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Podzim na 1. stupni ZŠ

Sotva začal nový školní rok, rozjelo se
naplno nejen školní vyučování, ale proběhla
i spousta dalších zajímavých akcí… a na dveře už klepou Vánoce.
Prvňáci šikovně zvládají školní povinnosti a přidávají další a další písmena a vesele
sčítají a odčítají. Práce se jim daří a zaslouží
velkou pochvalu. Zručnost a spolupráci pocvičili při tvoření v „Podzimním dnu“, v listopadu proběhl „Svatomartinský den“. Druháci
tradičně navštívili se svým podzimním kulturním miniprográmkem seniory v domě
s pečovatelskou službou. Ve druhých třídách
také proběhly projektové dny „Šípkový den“,
„Dýňový týden“, „Týden s Krtkem“, „Ovocný
den“. Třetí třídy aktivně pracují na poznávání
našeho města, zpracovávají o něm materiály,
navštívily radnici, muzeum. Čtvrťáci si vyrábějí vlastní adventní kalendáře – z perníku
a obrázkový. Páťáci se zúčastnili dopravní

soutěže Pohár starostů v Náchodě a obsadili
vynikající 3. místo. Užili si projekt „Pravěk“
a tvořili mandaly z přírodnin.
Většina tříd prvního stupně se účastní plaveckého výcviku v bazénu Veby Broumov.
Velmi aktivně probíhá spolupráce s městskou
knihovnou formou besed a jiných programů.
Za nabízenou spolupráci velmi děkujeme našim knihovnicím. Na začátku adventu vyjely některé třídy prvního stupně do Ratibořic
a na zámek do Náchoda, kde se zúčastnily
adventního programu. Bohatá je účast našich
tříd i na předvánočních tvořivých dílničkách
v Muzeu papírových modelů. Za tuto nabídku také velmi děkujeme. Předvánoční čas
patří vánočnímu tvoření, připomínání tradic,
koledám, návštěvě kostela a některé třídy si
pozvou rodiče na besídku. A než se nadějeme,
budeme nám všem přát krásné Vánoce.
Učitelky 1. stupně ZŠ

Projekty Erasmus+ pro žáky ACADEMIA MERCURII
Projekt ACADEMIA MERCURII soukromé střední školy z Náchoda, o tom, jak
nás voda utváří, s názvem „Moving waters
– how water shapes us“, realizovaný od roku
2017 společně se školami z Anglie, Nizozemí,
Německa a Itálie za finanční podpory programu Erasmus+, se blíží v prosinci 2019 ke svému konci.
V měsíci říjnu proběhlo poslední setkání
učitelů škol v anglickém Appleby zaměřené na šíření výsledků projektu. Tento projekt byl pro školu velkým přínosem, žáci při
Polický měsíčník - prosinec 2019

společných setkáních v zahraničí i v Náchodě
prozkoumali vodu a její vliv na dané regiony
z pohledů ekologie, ekonomie, umění a turismu a spolu se svými zahraničními vrstevníky
navázali nová přátelství.
Nový projekt ACADEMIA MERCURII
s názvem „European Citizenship – Cultural
heritage unites us“, opět realizovaný za finanční podpory programu Erasmus+, započal
v říjnu tohoto roku prvním setkáním učitelů
partnerských škol v Madridu a potrvá do roku
2021. Žáci partnerských škol z ČR, Španělska,
Dánska a Malty v něm prozkoumají kulturní
dědictví těchto zemí a najdou společná kulturní
pouta, která utvářejí naše evropské občanství.
Žáci všech škol v průběhu projektu vyjedou

na týdenní výměnné pobyty do Madridu, dánského Vordingborgu a na maltský ostrov Gozo
a budou zde mít možnost navštívit kulturní
UNESCO památky daných zemí, promluvit
o evropanství s místními politiky a poznat kulturní dědictví těchto zemí včetně jejich tradic,
umění, řemesel a gastronomie. Během ubytování v rodinách svých vrstevníků vzniknou
nová přátelství a žáci získají chuť objevovat
další krásy Evropské Unie.
Mgr. Ivana Šimková
koordinátorka projektu
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Základní umělecká škola informuje…
Adventní koncert ZUŠ

Rok uběhl a opět vás zveme do Kolárova divadla na ADVENTNÍ
KONCERT, který si pro vás připravili mladší žáci naší ZUŠ. Koncert
se uskuteční v pondělí 9. prosince od 18 hodin a představí se na něm
soubory, pěvecké sbory i sólisté. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji v Infocentru v Pellyho domech.

Vánoční koncert ZUŠ

A hned za týden, v pondělí 16. prosince, uvedeme v Kolárově divadle náš VÁNOČNÍ KONCERT, na kterém se představí starší žáci,
orchestry a pěvecké sbory. Začátek bude opět v 18 hodin.
Těmito koncerty vyvrcholí práce dětí v prvním pololetí tohoto školního roku.

Vánoční večírky a vystoupení

Během prosince budou také na novém koncertním sále ZUŠ probíhat třídní vánoční večírky, kde pro své nejbližší vystoupí žáci jednotlivých nástrojových tříd. Podrobné informace získáte na webových
stránkách školy: www.zuspolice.cz.

Dlouhá noc na náměstí a na Hvězdě

V předvečer Štědrého dne, na tzv. „Dlouhou noc“, budou opět vytrubovat naši trubači od 18 hodin na náměstí, a potom o půlnoci v pásmu vánočních písní a koled v kapli na Hvězdě.
Srdečně vás všechny zveme ochutnat bohatou nabídku předvánoční
muziky a především přejeme pokoj, radost, citlivost a vzájemné porozumění nejen během vánočních svátků, ale i v období adventu – a pokud možno také po celý následující rok…
ZUŠ
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ZE SPOLKŮ, INSTITUCÍ A FIREM

Bohatý program Klubu seniorů OSTAŠ

Díky mnoha aktivním občanům, kteří myslí především na druhé, mají senioři
v Polici dost příležitostí na setkávání. Jak
však v jednom rozhovoru připomněla vedoucí
Sociálního odboru Olga Landová, je potěšující, že senioři jen nečekají, že je někdo pobaví,
ale organizují si zábavu a poučení také sami.
Shrnula to předsedkyně klubu Helena
Pivoňková na posledním setkání před
asi 70 seniory. Připomněla první oslavy
Mezinárodního dne seniorů v Polici, 1. října,
výlet do Vratislavi, který se rovněž vydařil
a účastníci poznali, sice v dešti, avšak v širším
rozsahu, kouzlo města.
K oslavám Dne seniorů se také vrátila učitelka místní Základní školy Ida Jenková, která
sebou přivedla dva z dětských autorů „rozhovorů se seniory“, Natálku ze sedmé a Marka
z deváté třídy. „Rozhovory“ zorganizovala
spolu s dalšími dvěma učitelkami v sedmých
až devátých třídách a podle jejích slov měly
velký přínos pro děti i pro rodiny, ve kterých
děti seniory oslovily.

Také výhled do budoucna, který nastínila
Helena Pivoňková, je zajímavý. V prosinci
„Vánoční posezení“ s občerstvením a tombolou, kterou si sami členové klubu připraví i naplní dárky. Na únor přislíbila návštěvu v Polici
na setkání seniorů harfenistka Lydie Härtelová
s výkladem a hudební produkcí. Poličtí senioři se mají určitě
na co těšit.
Mluvčí
klubu
Ivanka
Richterová pozvala všechny
na Novoroční koncert v neděli 8. ledna 2020, který umožní
senior klub, díky členským
příspěvkům, svým členům
zdarma. Ve výhledu je také
zájezd na muzikál „Kvítek
Mandragory“ do pražského
Divadla Broadway, shrnující
tvorbu Heleny Vondráčkové.
V úterý 19. listopadu 2019
zavítala mezi seniory polická rodačka, nyní ze Žďáru n.
Metují, Jitka Hrubá s vyprávěním o Čachtické paní a autorovi
bestselleru o uherské hraběnce.
Svá zvěrstva na mladých dívkách
prováděla tato sadistka na hradě v Čachticích, ležícím nedaleko Nového Mesta nad Váhom
na Slovensku.
V přednášce se Jitka Hrubá
zabývala životopisem Alžběty
Báthoryové (1560 až 1614)
a podrobně i osobou slovenského básníka a spisovatele Joža
Nižňanského (1903 až 1976).
Protože se jí podařilo navázat
osobní kontakt s jeho vnučkou,

dozvěděli se posluchači o autorovi knihy
Čachtická paní mnoho zajímavého a také informace, které nebyly publikovány.
Protože přednášející zná místa i prostředí a má osobní kontakty s aktéry oživení
Čachtického podzemí, posluchači se dozvě-

děli také o okolnostech vzniku myšlenky, toto
návštěvníkům zpřístupnit. Na závěr bohužel
i o lidské závisti a zlobě, když místní občané
v Čachticích, protože někdo z nich byl šikovnější, pracovitější a dnes slušně vzdělává, dosáhli uzavření podzemí pro návštěvníky.
Kdo vydržel do konce a nejel mu autobus, byl odměněn několika „strašidelnými“
příběhy současníků, které si nedovedou vysvětlit, včetně fotografie „kouřové“ postavy
z Čachtického podzemí, pořízené mobilem
jedním z nich.
Na příštím setkání 10. prosince oslaví senioři malým občerstvením a bohatou tombolou Vánoce a konec roku.
Jindřich Horkel

Tříkrálová sbírka 2020 Podzimní brigáda na hřbitově
Tr a d i č n í
Tříkrálová
sbírka proběhne opět
na začátku ledna,
kdy budou skupinky
koledníků
obcházet naše domovy, přát šťastný
nový rok a podporovat tak dílo Charity ČR. Vedoucí skupinky je vždy vybaven odpovídajícím průkazem a kasička je zapečetěna na místním
úřadě. Děkujeme již předem všem, kteří
koledníkům otevřou své dveře i srdce.
65 % sbírky je vždy určeno pro projekty
na území regionu, 35 % pak pomáhá při národních a zahraničních aktivitách Charity.
Pokud by vás tři králové nezastihli doma
a Vy byste rádi přispěli na dobrou věc, jedna
kasička bude umístěna také v Knihkupectví
Kohl. Děkujeme za každý dar.

Tak jako minulý rok jsme za Dobročinný
fond pozůstalých v Polici nad Metují vypomohli panu správci Krtičkovi s úklidem listí
na hřbitově. Naplánovali jsme hrabání listí až
po svátku zemřelých, protože listí ještě nebylo

úplně v té době opadané. Sešly jsme se čtyři
dobrovolnice a jim patří poděkování. Pěkně
jsme si zahrabaly a odcházely jsme s hřejivým
pocitem, že jsme udělaly dobrý skutek.
Věra Kašíková, jednatelka fondu

Kateřina Voláková – místní koordinátor
Polický měsíčník - prosinec 2019
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Zprávy z Domova důchodců

Milí spoluobčané,
dovolte mi, abych se s Vámi podělila
o dění v našem domově zase z trochu jiného
pohledu. Ráda bych Vás seznámila s několika akcemi, které v našem zařízení proběhly
v průběhu podzimních dnů.
Od září do října probíhala v našem
domově výstava duchovních obrazů malířky
p. Kateřiny Pfeiferové z Bukovice. Naši uživatelé i návštěvníci si je mohli prohlédnout
ve všech společných prostorách domova.
Koncem září jsme se vydali s několika
uživateli do polického kostela Nanebevzetí
Panny Marie, kde pro nás paní Pfeiferová
společně s panem Hubkou připravili nádherný koncert. Paní Pfeiferová nám zazpívala
a pan Hubka ji skvěle doprovázel na varhany.
V jejich podání zde zazněly skladby klasické
i umělé. Koncert byl velmi krásný a povznášející. Člověk zapomenul na všední starosti a na malou chvilinku jakoby dostal křídla
a mohl se vznášet…
Další krásnou akcí v našem domově byl
Den otevřených dveří, který proběhl dne 10.
10. 2019. Pro uživatele i pro příchozí návštěvníky bylo připraveno pohoštění. Ve vstupní hale i ve společenské místnosti si všichni
mohli prohlédnout prezentaci fotografií z akcí
pořádaných DD společně s výrobky našich

uživatel. Na terase u společenské místnosti
byla při této příležitosti připravena výstava
chovných králíků, kterou zajistili manželé
Karpfovi, za což jim patří velký dík. Akce
probíhala po celý den a vládla příjemná atmosféra. Zájemce o prohlídku po našem DD
z řad veřejnosti jsme provedli po společných
prostorách zařízení.
17. 10. 2019 k nám zavítala již poněkolikáté cimbálová muzika z Brna, ve složení
cimbál, kontrabas, housle. Slyšeli jsme mnoho
známých a krásných písní, které nás zahřály u srdíčka. Uživatelé si atmosféru užili při
sklence vína a někteří si s chutí i zazpívali.
24. 10. 2019 jsme přivítali nám již dobře
známé Duo Ruggieri. Italský tenorista a klasická baletka potěšili naše uživatele již potřetí
překrásnými melodiemi a ladným tancem.
Poslední říjnovou akcí byla beseda s promítáním „Pěšky z Hronova do Santiago de
Compostela“ Mgr. Lukáše Hilmana. Po zajímavé prezentaci fotografií přednášející
ochotně odpověděl na zvědavé otázky našich
uživatelů.
V listopadu jsme uspořádali „Adventní
posezení“ s ukázkou lidových řemesel, kam
byla pozvána nejen veřejnost, ale i uživatelé
blízkých domovů důchodců a obyvatelé místního domu s pečovatelskou službou.

Začátek adventu jsme přivítali v sobotu
30.11.2019 vystoupením pěveckého souboru
CANTUS z Jaroměře. Společně s obyvateli
našeho domova, zaměstnanci, rodinnými příslušníky i návštěvníky jsme si zazpívali známé i méně známé koledy, vánoční písně a užili
si slavnostní atmosféru. Připomněli jsme si
tak, že nastává období rozjímání, těšení se
na Vánoce. Je to zároveň období zklidnění
a setkávání se s přáteli, rodinou. Je to doba,
kdy bychom si měli uvědomovat, že kromě
hektického nakupování dárků, pečení a předvánočního úklidu, jsou tady i jiné hodnoty
a to jsou vztahy se svými blízkými, rodinou,
přáteli.
Nesmím zapomenout ani na naše dobrovolníky p. Kateřinu Pfeiferovou, p. Ivanu
Richterovou, p. Renatu Teichmannovou,
p. Pavla Čapka a manželé Horkelovi, kteří po celý rok nezištně a ochotně přicházejí
za našimi uživateli a snaží se zpříjemnit jim
čas. Všem patří velké poděkování.
Závěrem bych Vám chtěla popřát krásné vánoční svátky, prožité s láskou a radostí
v kruhu svých nejbližších a do nového roku
jen to dobré. Těším se na spolupráci a setkávání v novém roce.
Mgr. Jana Šrámková, ředitelka

Činnost Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV v roce 2019

Na konci měsíce října se na společném
jednání sešla správní a dozorčí rada Nadačního
fondu HOSPITAL BROUMOV a kromě běžných činností zhodnotila i celoroční činnost
fondu. Do konce letošního roku obdrží nemocnice od nadačního fondu nové vybavení
v hodnotě cca 260 tis. Kč. Konkrétně bude
dodáno 8 ks kardiackých křesel a 8 ks transportních vozíků, které budou využity lůžkovými odděleními i ambulancemi. Spolu s vybavením, které již nemocnice letos obdržela,
se tak podaří z prostředků Nadačního fondu
HOSPITAL BROUMOV v tomto roce nakoupit a předat broumovské nemocnici do výpůjčky nové vybavení v celkové hodnotě cca 1 230
tis. Kč. Předmětem dodávky byly přístroje
do nově zrekonstruovaného pracoviště multidisciplinární jednotky intenzivní péče (2 ks
defibrilátorů, myčka nástrojů včetně dokončení pracovní linky multioborového pracoviště
-malého zákrokového sálu, 10 ks odsávacích
jednotek včetně pojízdných stojanů a bariatrické lůžko pro těžší pacienty). Nadační fond

zakoupil také motomed, posilovač
prstů, dechovou
rehabilitační pomůcku a další rehabilitační pomůcky a pomůcky pro
fyzioterapii, sloužící především klientům oddělení lůžek následné péče,
dále pak antidekubitní
polštáře
na jednotlivá oddělení nemocnice.
Nadační fond
obdobně jako v předchozích letech finančně
podporoval i činnost broumovské nemocnice na úseku sociální péče. Čtyři pracovnice
několikrát týdně docházejí na oddělení lůžek
následné péče a v rámci možností zpříjemňují
čas klientům aktivní tvořivou činností, cvičením jemné motoriky, drobným nákupem,

dobrým slovem, hudbou a zpěvem.
Nadační
fond
získal
v
průběhu letošního roku finanční prostředky
na
činnost
od
podporovatelů
z regionů Broumovska a Policka. Nejvíce činnost fondu podpořilo Město Broumov, zakladatel fondu, částkou 500 tis. Kč a společnost
Z-TRADE s. r. o. částkou 100 tis. Kč. Dále se
k podpoře nadačního fondu připojila další města a obce, společnost
HOBRA – Školník s. r. o., ale i lidé, kteří chtějí nezištně něco prospěšného vykonat, či mají
pozitivní zkušenost s péčí v naší nemocnici.
Rozhodovacím orgánem nadačního fondu
je správní rada, která je složená se zástupců
regionu a pravidelně zasedá ve složení Ida
Jenková, Blanka Fichtnerová, Jaromír Jirka,
Jaroslav Bitnar, Jan Vodochodský a Eva
Blažková. Dozorovou činnost, zda fond funguje po věcné i formální stránce v souladu se
zákony a vnitřními normami včetně kontroly
hospodaření, vykonává dozorčí rada ve složení Jana Králová, Libuše Rosová a Pavel
Hečko.
Podrobné informace o činnosti Nadačního
fondu HOSPITAL BROUMOV (aktivitách,
transparentním hospodaření s finančními
prostředky od podporovatelů, jejich účelném
využití, atd.) získáte na webových stránkách www.nf-hospitalbroumov.cz., č. ú. 788888360207/0100, KB Broumov.
Všem podporovatelům nadačního fondu
patří velké poděkování, jejich podpory si vážíme a doufáme, že budou fond podporovat
i nadále.
Eva Blažková, předsedkyně správní rady
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Mateřské centrum Ma Mi Na
Podzim se blíží a my s dětmi v centru
nezaháleli a během úterního dopoledne jsme
se pustili do vyrábění podzimních dekorací.
Okna centra se rozzářila úsměvy papírových
draků a krásně barevnými obtisky listů na papíře. Za nápad děkujeme Jitce Zemánkové,
za realizaci všem přítomným maminkám
a dětem.

ZVÍDÁLEK 

Neváhejte a přijďte se podívat s dětmi, které zanedlouho čeká mateřská
školka, na středeční dopolední program
„Zvídálek“. Děti zde bez doprovodu rodičů tráví dvě hodiny s lektorkou Martinou
Steinerovou a zvídálkovou babičkou
Boženou Vrabcovou. Čeká je spousta zábavy – povídání básniček, říkanek, zpívání
písniček, vyrábění z papíru a malování, práce s barevnými obrázky na magnetické tabuli, mnoho dalších didaktických her a především kolektiv stejně starých „zvídálků“.

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD

V pondělí 11. listopadu 2019 se v Polici
nad Metují konal Lampiónový průvod. Sraz
v 17 hodin v Polici u Kláštera. Děti mohly dorazit v kostýmech rytířů a princezen s
lampiony.
V prostorách MC MaMiNa se od 15 hod.
uskutečnila dílnička „Výroba koníka“.
Po celý den jsme si připomínali odkaz sv. Martina potravinovou sbírkou pro
Potravinovou banku Hradec Králové Na
akci se podílely - Apeiron z.s., Mamina z.s.,
Muzeum papírových modelů, Antares z.s.
a Potravinová banka Hradec Králové, z. s.
Slavnost sv. Martina se uskutečnila s finanční podporou MAS Stolové hory a města
Police nad Metují

MIKULÁŠ

přijde nadělovat do MC ve středu 5.12.
dopoledne. Zveme děti ze všech dopoledních
programů. Je nutné se předem přihlásit na e-mail! V případě velkého počtu zájemců budou vytvořeny skupinky, které přijdou do MC
v určený čas. Pro všechny děti bude připraven
malý balíček (vhodný i pro ty nejmenší). Cena
programu 30,-.

Pokud by měl někdo zájem, pište na email
MC nebo se jen přijďte podívat!

Cena za dopoledne je 60 Kč/pro členky
MC 50 Kč.
Za MC MaMiNa Andrea Plná

Náchodská nemocnice má nové monitory vitálních funkcí

Příchod miminka na svět provází nejen
velká radost rodiny, ale také bedlivá péče
zdravotníků. Především první dvě hodiny je
malý človíček pod pečlivým dohledem. S kontrolami novorozenců v náchodské nemocnici
po porodu pomůžou nové monitory vitálních
funkcí. Elektronické čidlo na noze dítěte pohlídá všechny jeho životní projevy a rodina
tak může trávit první společné chvíle nerušeně
a s pocitem bezpečí. Tři nové monitory v celkové hodnotě téměř 100 tisíc korun získala nemocnice díky finančnímu daru červenokostelecké společnosti Saar Gummi Czech. Přístroje
pomohou i celkově zkvalitnit poporodní péči,
protože dosud musely vždy po několika minutách kontrolovat novorozence zdravotní sestry.
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Saar Gummi Czech podporuje společensky prospěšné aktivity na Náchodsku
dlouhodobě a v mnoha oblastech. Kromě zdravotnictví
a poskytuje například prostředky školám na technické
vzdělávání, sponzoruje kulturní akce a přispívá na sportovní aktivity.
-sg-

Zleva ředitelka nemocnice Ing. Ivana Urešová
a Hana Říhová ze Saar
Gummi Czech při předávání
monitorů.
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SKAUTSKÉ OKÉNKO
Střípky ze skautské historie a ohlédnutí za rokem oslav

V minulém vzpomínání jsme končili rokem 2014. Do konce stoletého vzpomínání
nám tedy chybí posledních pět let. O těch by
se dalo samozřejmě napsat mnoho, jelikož si
je ještě všichni poměrně dobře pamatujeme.
Ale to podrobné vzpomínání si necháme až
do Almanachu, na kterém pracujeme a snad se
nám ho podaří v roce 2020 vydat.
Ve středisku nadále fungují čtyři oddíly
a šest samostatných výchovných kategorií.
Takže schůzek, jednodenních i vícedenních
výprav je mnoho.
Mezi tradiční závody, kterých se účastníme, se mimo Svojsíkových závodů dá zařadit
šifrovací závod Prahou plnou strašidel. Kde
v roce 2015 hlídka našich skautek obsadila
třetí místo. Závod se nám zalíbil natolik, že
v roce 2019 jsme uspořádali jeho první ročník
i v uličkách Police nad Metují. Byla to zároveň jedna z mnoha akcí v rámci oslav 100 let
od založení střediska.
Pokračujeme i v tradici Turnajů deskových her, jen místo konání jsme několikrát
měnili a hráli jsme například v Muzeu papírových modelů, na sále Hvězda nad Koloniálem
a naposledy v opraveném sále v Hasičárně.
Při podzimních a Velikonočních výpravách se vydáváme poznávat blízké i vzdálenější kouty České republiky. Navštívili jsme
Kolín, Olomouc, Jablonec nad Nisou, několik
míst na Vysočině, v Krkonoších i Orlických
horách. V letošním roce jsme se s dívčím oddílem vypravily poznávat Polabí a na výlety
vyrážely z Nymburka. Chlapecký oddíl jel až
do jižních Čech do Sezimova Ústí. Tyto vícedenní výpravy můžeme pořádat i díky dotacím
z MŠMT.
V létě jsme vždy pořádali minimálně dva
tábory, některé roky dokonce tábory tři. V roce
2015 byli Benjamínci i celostřediskový tábor
na louce v Křenově. Rok následující jsme
tábořili v Albrechticích u Lanškrouna. V roce
2017 středisko pořádalo 3 letní tábory. Týdenní
tábor předškolních dětí v Nemojově a dva
dvoutýdenní tábory starších. Vlčata a světlušky tábořili nedaleko Hajnice - v Nesyté a skauti a skautky se vydali na Šumavu (Libínské
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sedlo). V roce 2018
to byli dva tábory.
Mladší strávili dva
týdny v Bartošovicích
v Orlických horách.
Skauti a skautky vyrazili na společný
československý tábor
se skauty z Bratislavy.
V prvním týdnu poznávali Slovenskou
republiku a druhý
týden společně tábořili v horském sedle
nedaleko
Oravské
Lesné. Ve školním
roce 2018/2019 došlo k velkým změnám
ve vedení oddílů, pravidelné schůzky si vzali
na starosti mladší roveři a úspěšný rok zakončili společným táborem v Bohdašíně.
Rok 2019 se nesl v duchu oslav 100 let
od založení střediska. Myslím, že to bylo velké a vydařené. Začali jsme Policí plnou strašidel, pokračovali Turnajem v deskových hrách
Skautfestem, výstavou v Pellyho domech
a vše zakončili Babím létem - víkendovým tábořením přímo v Polici. Nechali jsme vyrobit
speciální výroční razítko a odznaky, abychom
si mohli rok oslav kdykoliv připomenout. Toto
vše jsme mohli realizovat i díky sponzorům,
Královehradeckému kraji, MŠMT. Velké
poděkování patří i městu Police nad Metují,
za finanční podporu ale i za tu lidskou, neboť
naše výstava musela být hlavně pro
zaměstnance Pellyho domů náročná
a netypická, stejně tak závod Police
plná strašidel ale domluva byla
vždy vynikající.
Za ten rok se toho stalo mnoho
a já moc děkuji všem, kteří věnovali
oslavám a činnosti střediska svůj
čas. Velký podíl na tom všem mají
členové roverského kmene, tedy
středoškoláci a vysokoškoláci. Je
vidět, že nám roste nová generace
schopných lidí, kteří se kromě her
ve skautu naučili i to, že má cenu

se o něco snažit, zapojit se, spolupracovat, být
součástí světa a místa ve kterém žijí.
Rok ještě nekončí a tak se v prosinci
můžete vydat na tvořivé vánoční dílničky
do skautské klubovny, přivezeme také
Betlémské světlo a zařídíme Pf na Junáckou
vyhlídku, abychom si pro ně na Silvestra
mohli zajít s radostí, že už 30 let tam můžeme
chodit bez bázně a strachu. Neboť v roce 1989
byl skauting obnoven. Snad se poučíme, a nedovolíme nikomu dalšímu, aby Junák, Sokol
a další spolky v budoucnu zakázal.
Do nového roku Vám všem, i našemu
středisku přeji, abychom vykročili pevným
krokem, správným směrem
Za skautské středisko
Haňďa Kohlová
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Liberecká iQLANDIA předvedla v Koreji stavebnici
Merkur, která stála u zrodu kontaktních čoček

Na prestižním festivalu tvůrců technických
vychytávek Hello Maker Korea letos v listopadu nechyběla ani liberecká iQLANDIA.
Představila tu kontaktní čočky, český vynález
Otty Wichterleho. Ten je v prvopočátku odléval
pomocí rotující formy ze stavebnice Merkur. Té
samé (kromě pár hadiček), kterou můžete koupit

i dnes. A právě tento prototyp přivezla iQLANDIA do Koreje. Přímo před zraky návštěvníků
pak lektor centra vyráběl gel, tedy materiál, z něhož jsou oční implantáty složeny. Ostatní účastníci festivalu předváděli své nápady a výrobky
založené zejména na elektrosoučástkách a robotických stavebnicích. Samozřejmě nemohla chybět virtuální realita, nebo létající
drony. „Načerpali jsme tu spoustu
nápadů, jak bychom mohli rozšiřovat program v iQFABLABU.
Nejvíce nás upoutala vozítka
na dálkové ovládání vytvořená
z jednoduchých elektronických
součástek a dílů z 3D tiskárny nebo laserové řezačky,“ říká
Ondřej Votruba, manažer projektů centra a člen výpravy.
Více informací na www.
iQlandia.cz
Marie Švandová,
communication

Prestižním titulem „STAVBA ROKU 2019“

se může pochlubit stavba výcvikového střediska hasičského záchranného sboru ve Velkém
Poříčí u Hronova. Lezecký polygon pro výcvik
záchrany ve výškách a nad volnou hloubkou je
i v celoevropském měřítku unikátní a ojedinělou stavbou, která využívá zvláštní konstrukční

betonové prvky. Náročný projekt vytvořila společnost Atelier TSUNAMI z Náchoda, zhotovitelem celé stavby je královéhradecká společnost
STYLBAU s.r.o.

Sbírám, sbíráš,
sbíráte….

Ne nebude řeč o psích exkrementech, které jsou žhavými tématy
ve všech městech.
Na mysli máme sběratele. Pomalu
vyhynulý druh lidí, kteří propadli
mnohdy celoživotní vášni. Sbírají cokoli. Vyměňují, shánějí, dopisují si,
navštěvují burzy, vystavují, vzdělávají
se, drží krok s dobou, ale taky stárnou.
A mladí? Nejsou a snad ani nechápou.
Mají jiné potřeby podléhající době.
Polický klub sběratelů s předsedou Josefem Máslem /Čvaňhákem/ se
nevzdává. Schází se pravidelně každé
úterý odpoledne ve Vínečku. Svoji
stálou expozici má v Muzeu papírových modelů, výstavní činnost probíhá
na sále v Zeleném domečku.
K pravidelným aktivitám patří burzy sběratelů. Konají se v MPM. Letos
proběhlo i několik výstav. Poslední
byly sýrové etikety pana Jana Samka
z Machova.
Tradice se stává z výtvarné soutěže Kvíčerovská sirka. Druhý ročník na téma Kvíčerovská pouť byl
vyhodnocen ve čtvrtek 21. listopadu.
Děkujeme
paní
učitelce
Petře
Nádaždyové a panu učiteli Jaroslavu
Soumarovi, pro které byla soutěž opět
výzvou. Zaslali nespočet prací svých
žáků. Nezávislá komise vyhodnotila
a zde je výsledková listina.

Kategorie do 10 let

1. Markéta Tauchmanová: Balónky
2. Anna Knillová: Atrakce
3. Petr Janda: Stánek

Kategorie 10 – 12 let

1. Anežka Johnová: Balónek
2. Aneta Geislerová: Střelnice
3. Jaroslav Beran: Atrakce s radnicí

Kategorie 13 – 15 let

1. Lucie Kubečková: Perníková srdce
2. Jakub Hartych: Mobil-autíčka
3. Klára Lukašáková: Flying Ballons

Cena Klubu sběratelů:

Aneta Strnadová: Akvazorbing
Mezi sběratele patří i pan Miroslav
Šolc, neúnavný filmař, regionální dokumentarista. Už jste viděli jeho snímky, které o sběratelích natočil?
Sběratelé děkují za podporu vedení města Police nad Metují, Pavlu
Frydrychovi z MPM, veřejnosti, která
čas od času projeví o jejich činnost zájem. Především však vychovatelkám
a učitelkám polické základky, které
výstavy navštěvují a dětem tím sběratelství přibližují.
Vám všem přejeme naplněné vánoční svátky a nadějný vstup do nového roku. Sami sobě víru, že se s Vámi
při našich akcích budeme setkávat.
Ida Jenková
Polický měsíčník - prosinec 2019
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Astronomický klub Police nad Metují
OHLÉDNUTÍ ZA TRANZITEM
MERKURU

11.listopadu jsme pozorovali přechod
(tranzit) planety Merkur přes Slunce. Protože
se počasí před úkazem nevyvíjelo nejlépe (inverze) změnili jsme původní plán, který počítal s vizuálním a fotografickým pozorováním
z hvězdárny na Havlatce.
Po rychlém naložení techniky jsme vyjeli na výhodné pozorovací místo nad hranici
inverze, parkoviště pod chatou na Šerlichu.
Teplota vzduchu těsně nad zemí byla +2,4°C.
Od jihovýchodu vál nárazový vítr.
K vizuálnímu pozorování jsme použili osvědčený refraktor o průměru objektivu
52 mm a ohniskové délce 860 mm. Před objektivem byl chrómový filtr.

Polostínové zatmění Měsíce
10. ledna 2020

V první dekádě ledna uvidíme výrazné
polostínové zatmění Měsíce. Popis průběhu
s časovými údaji přineseme v lednovém PM.

Pohled na oblohu v polovině
prosince kolem půlnoci

Na mapce jsou všechna hlavní souhvězdí
zimní oblohy: Blíženci, Malý pes, Velký pes,
Vozka, Orion, Býk. V souhvězdí Býka je vidět otevřená hvězdokupa Plejády (Kuřátka),
kterou můžeme pozorovat i bez dalekohledu.
Plejády mají v Messierově katalogu označení
M45 a jsou od nás vzdálené 490 světelných
roků.

Úspěšně jsme pozorovali začátek tranzitu
kdy Merkur vstupoval před Slunce. Další pozorování ukončila nasouvající se nízká oblačnost ve 14 hodin.
Těšme se na příští tranzit Merkuru 13.
listopadu 2032!

Meteorický roj Geminidy

můžeme v závěru letošního roku pozorovat mezi 4. až 17. prosincem s maximem 14.
prosince. Pozorování roje bude v letošním
roce rušit svit Měsíce.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE vstupuje 22. prosince v 5 hodin 19
minut do znamení Kozoroha.
Začíná astronomická zima.
1. prosince bude den dlouhý
8 hodin a 24 minut
21. prosince bude den dlouhý jen
8 hodin a 4 minuty
31. prosince bude den dlouhý
8 hodin a 9 minut
Na konci měsíce bude den již
o 4 minuty delší!
4. v první čtvrti, 12. v úplňku, 19.
MĚSÍC
v poslední čtvrti, 26. v novu
MERKUR v první polovině prosince ráno
nad jihovýchodním obzorem,
VENUŠE večer nad jihozápadním obzorem,
MARS
ráno nad jihovýchodním obzorem
v souhvězdí Vah,
JUPITER není pozorovatelný,
SATURN v první polovině měsíce večer
nízko nad jihozápadním obzorem
v souhvězdí Střelce
(západně tj. napravo od Venuše),
po většinu noci v souhvězdí
URAN
Berana,
NEPTUN večer na jihozápadě v souhvězdí
Vodnáře
Karel VACEK, Astronomický klub Police

Z VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ

Objevte krásy podmořského světa

Jsem asi jediný člověk, který si koupí oříškovou čokoládu a nebude v ní mít ani jeden
oříšek.

Arnold J. Rimmer, druhý technik
Jupiterské důlní společnosti
na těžařské lodi Červený trpaslík

A tak stojím na břehu Rudého moře, dívám se na až neskutečně modrou hladinu, která jasně narýsovala rozhraní mezi vodou a oblohou na horizontu a v duchu si představuju,
jak bude podmořský svět vypadat. Ve svých
myšlenkách vidím něco podobného pohledu
do akvária kdekoliv v Čechách.
A pak, těsně u břehu, zahlídnu první rybku, která si skoro drhne břicho o písek dna.
Černobíle pruhovaná, trochu připomíná dres
Juventusu nebo polického Spartaku. Je mi
hned sympatická. Sednu si k ní do vody a vymyslím skvělý plán: Juventusačku si ochočím
a ostatní za ní potom připlujou a budu mít
podmořský svět přímo u sebe. A někde vzadu
v hlavě se rodí i ekonomická rozvaha, symbolizovaná plakátem: Nepotřebujete šnorchl,
nemusíte se potápět! Podmořský svět přímo
u břehu! Ale nějak jsem se zapomněl domluvit s tou rybkou, která se rozhodla – oproti mé
představě – vrátit na hloubku. A tak stojím
u břehu, lákám ji mírným pohybem nohy, ale
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ona nikde. Mrcha. Navíc asi rozhlásila mezi
ostatními, že to tady nestojí za nic, protože v mém zorném úhlu není ani jedna jediná
rybička. Ale o kousek dál zahlédnu barevný
korál. Nevadí, říkám si, bez rybiček se obejdu a pomalu se přesouvám k modro-zeleně
zářícímu korálu. Až na místě zjistím, že to je
zahozený víčko od PET lahve. A kolem si lidi
užívaj hejna rybiček a barvičky korálů a já
ve svým prvním výletu do podmořskýho světa
neviděl vlastně nic. Jediná barva, kterou Rudé
moře nabídlo mým očím, byla lehce narůžovělá, to když jsem si na dně o nějakej kámen
ukopnul palec.
Svět je upřímně ulhanej: Říjnová revoluce byla v listopadu, Police se honosí názvem
nad Metují, aniž by z města byl k vidění aspoň
kousek řeky, ve špenátu je 10× méně železa,
než mi celý moje dětství tvrdil Pepek námořník a Rudý moře je modrý, tak modrý, že modřejší snad ani být nemůže… sakra, říkám si,
copak jsem letěl skoro čtyři tisíce kilometrů,
abych přišel o všechny iluze? Vykulhám ven
z vody a pomalu se pajdám k baru, aby mi
řekli, že se rozbil kávovar. Zatím se mi ještě
nechce brečet.
Hluboko v Africe nejčastěji slyším češtinu, polštinu, ruštinu a němčinu. Až do chvíle,
kdy se na pláži objeví sedm Italů a dají všem

kolem jasně vědět, že Egypt byl kdysi součástí Římské říše. Možná by stálo za zvážení
jim připomenout Teutoburský les… ale s jejich příchodem se změnil i podmořský svět.
Zatímco většině návštěvníků – kromě mojí
maličkosti – vyplouvaly rybky naproti a korály se rozzářily nečekanými barvami, po vstupu Taliánů do moře rybky zdrhaly, jakoby
měly strach, že se vrací Caesar nebo Marcus
Antonius a zlikvidují všechno egyptské, co se
nepodřídí Římu a korály šedly, aby splynuly
s písečným dnem. A tak díky těm uřvancům
došlo i na mě a podmořský svět začal zlehka otevírat svoje dveře i před mýma očima.
A díky tomu jsme se Samuelem začaly rybám
dávat nová jména: „Juventusačka“ zůstala ta
černobíle pruhovaná; jakýsi druh mořské štiky
jasně zelené barvy, jsme překřtili na „Jako klacek“; tmavá rybka s jasně žlutou skvrnou a vysokou hřbetní ploutví dostala jméno „Očičko“
a její světle modrá příbuzná podobné tělesné
konstituce zase „Placka“.
A ve finále dokonce parta čtyř dělníků
během jednoho odpoledne a následujícího
dopoledne opravila kávovar. Ale zatím se mi
ještě nechce smát. V místě, kde se chlubí 360
dny slunečního svitu v roce, je už třetí den
zataženo…
Pavel Frydrych
Polický měsíčník - prosinec 2019

Profízlovaný režim

Tak to bylo hodně roků, vlastně již od roku
1948 až po konec roku 1989, kdy si člověk nebyl jistý, kdo po něm slídí, co může říkat, jak se
tvářit při poslechu „moudrých“soudruhů a jak
v rodině nabádat děti, aby nemluvily ve škole
o tom, co doma slyší. Bylo to někdy dobrodružství a když se manévr nepovedl, byl z toho
pěkný malér a někdy tragický. Kdo se tehdy
dostal k moci? Jak ty „vládce“ nazvat slušnými slovy? Víme to, ale dejme si pozor, aby nás
neohrožovala v budoucnu diktatura mocných.
Mám upřímnou radost, že skončila vláda jedné strany, která si osobovala právo rozhodovat
o osudech lidí. Viz bývalé články 4. nebo 5.
socialistické ústavy z roku 1960, podle kterých
byla strana KSČ rozhodující a vedoucí silou
v našem státě. Dávejme si pozor na všelijaké rošády při dnešním vládnutí, kdy se opět
spoléhají v parlamentu na hlasy komunistů.
Nenechme se obalamutit názory zakomplexovaných lidí na sociálních sítích. Postupy KSČ
jsou stále stejné. Patřím mezi dnes vysmívané
pravdoláskaře a věřím, že pravda a láska musí
zvítězit, ne mlátičky, které jsou i v dnešním
parlamentu. Děkuji Václavu Havlovi, bez kterého bychom nezískali svobodu, děkuji všem,
kteří stáli při zrodu obrozené společnosti a návratu do společnosti demokratických států.
Děkuji mladým lidem - studentům a těm, kteří
byli vězněni za to, že bojovali za náš svobodný
stát. Prožíváme v těchto dnech třicetileté období svobody a nenechme si brát ten krásný
stav, kdy se můžeme volně pohybovat, mluvit
a nenechávat se oblbovat všelijakými úvahami
o tom, co přichází ze strany východní. Jsem si
vědoma chyb, kterých jsme se dopustili a stále
dopouštíme, protože neumíme zacházet s nabytou svobodou. Musíme se naučit pomáhat
potřebným, mluvit s lidmi, protože ne každý
je schopen převzít odpovědnost za svá konání.
Moje stará maminka, která už mezi námi není,
říkala, že bude trvat mnoha generacím, než
se naučí žít tak, jak to učil president Masaryk

– nebát se a nekrást!
Různými životními zvraty jsem si prošla
od doby, kdy jsem skončila vysokoškolská
studia na právnické fakultě Karlovy university v roce 1960. Nejdříve z nás byli promovaní
právníci, lékaři, filosofové, než v roce 1966
vrátili doktorské tituly a já, protože jsem byla
enfant terrible, tedy „dítě s nekonvenčním
chováním“, pokud se týkalo mého politického smýšlení, jsem byla v pátém semestru navržena na vyloučení ze studií, ale zásluhou mé
inteligentní dělnické maminky jsem studia dokončila a nastoupila na dílnu v Lanškrounské
Tesle. Místo mi opatřila sestra. Podle posudků, které se mnou šly, jsem potřebovala „zlidovět“. Povedlo se. Po radách mých hodných
spoludělnic se to povedlo a já se stala firemní
právničkou. V roce 1968 jsem spolu zakládala
Klub angažovaných nestraníků /KAN/ a to byl
další malér. Po vstupu „spřátelených vojsk“ mě
přátelsky nakloněný pan ředitel doporučil, ať
zmizím z malého města a zase zásluhou mých
příbuzných jsem odcestovala do Prahy do stavebnictví. To byla má záchrana a já jsem se
mezi stavaři cítila prima a nepovažovala jsem
to jako trest. Oficiálně jsem byla zásobovačkou
a také tak placena. Měla jsem štěstí na fajn lidi,
a tak jsem se dostala do právního oddělení n.p
Montované stavby v centru Prahy a s primovými kolegy, kteří byli stejně politicky postiženi
jako já, jsem řešila spory tzv. komplexní bytové výstavby. Pak se náš podnik přestěhoval
na Prahu 4, tam jsem prožívala listopadové dny
r.1989 a tam jsem si už jako svobodný člověk
s pomocí podniku zařídila po roce 1989 advokátní kancelář. Složila advokátní zkoušku
a pracovala jako advokát zařazený do této profese u Advokátní komory. A to jsem se poprvé
cítila jako svobodný člověk.
Možná, že jsem se o tom již zmiňovala.
Kolegové mi dali přečíst z Lidových novin,
vydaných 25.8.1992 „Dokument“, se kterým jsem se po prvé seznámila a nazvaným

„Seznam osob doporučených k zařazení
do jednotné centrální evidence představitelů a exponentů pravice východočeským KV
KSČ“. Tam mě uvedli pod jménem Sajdlová
Jaroslava, JUDr. (1936), právnička Tesla n.
p. Lanškroun.
Komouši z Lanškrouna si dali i takovou
práci, že čas od času jezdili za starého režimu
do Prahy k mému zaměstnavateli a požadovali mé propuštění z práce. Zase mohu říct, že
jsem byla obklopena lidmi, kteří nade mnou
drželi ochrannou ruku a vždy uvedli, že jsou
s mou prací spokojeni a nemají důvod se mne
zbavit. A také jsem si vzpomněla, že mě po l7.
listopadu pozvala Polická státní policie nebo
to byl ještě SNB, abych se k nim dostavila,
a tam se mi omluvili za všechna příkoří, která mi komunistický režim připravil. Tak aspoň
něco! Stalo se to zřejmě z popudu Prahy. Teď
mám radost, že jsem zakotvila v mém milovaném rodišti - Polici. Jezdila jsem často
za maminkou do čísla 19, babiččina chaloupka
na Záměstí čp. 146 je už zbouraná a myslím, že
je tam zahrádka paní Jiráskové Libušky. Sestra
se sem také vrátila o něco později, vždyť nás
spojovalo naše vyhnanství v německé škole
v Náchodě a šťastně jsme si žily na Ostašské
319 do června 2017. Duch milované sestřičky
je stále se mnou! Pamatuji na babiččino a maminčino rčení: "Tam, kde se člověk zrodí, tam
se i hodí". A na závěr ještě přidám několik
moudrostí Alberta Einsteina:
"Potřebujeme podstatně nový způsob myšlení, jestliže má lidstvo přežít".
"Nechtěj být člověkem, který je úspěšný,
ale člověkem, který za něco stojí".
"Věda bez náboženství je chromá, náboženství bez vědy je slepé".
Bůh existuje pro toho, kdo v něj věří. A to
je můj případ. Věřím, protože nejsem nikdy
sama. Tento přítel mě nikdy neopouští!
Jarca  Seidelová

Skvost na výstavě broumovských seniorů
Přišel čas Vánoc, ke kterým patří v našich
krajích betlém. A také různé drobnosti z vypěstovaných nebo v přírodě volně rostoucích
plodin. A to všechno vytvořené lidskýma rukama, neboť žádný jiný tvor na Zemi nemá
schopnost tvořit.
Zlomek z toho, co šikovné ruce dovedou,
lze vidět na výstavě členek broumovského
„Klubu seniorů Radost“ v Muzeu Broumovska
v Broumově. Spolupořadatelem je „Muzeum“
s přispěním města.
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Vánočních výstav bude asi v době adventu v našem regionu mnoho. Žádná se však
nemůže pyšnit unikátem, který si návštěvník
prohlédne v Broumově. 450 figurek vytvořila z mouky, vody a soli broumovská učitelka
mateřské školy, dnes už dlouho v důchodu,
Miroslava Horká. Betlém, už dříve vystavovaný na Broumovské radnici a například
také v Třebechovicích, je rozmístěn na ploše
více než 4 čtverečních metrů. S Miroslavou
Horkou jej instalovala Eva Horáková
Bez nadsázky lze říct, že návštěvník prožije díky Miroslavě
Horké něco nevídaného. Je obdivuhodné, co dokázala svýma rukama a neobyčejnou tvůrčí silou
vytvořit. Vždyť betlém stavěla
25 let. Zpočátku jí pomáhal laskavý manžel, poslední roky jej
už dokončovala sama.
Betlém
je
neobyčejný
nejen materiálem, betlém z těsta má málokdo, ale zejména

uspořádáním, rázem, ale i dynamikou, kterou
do nich tvůrkyně vložila. I když jsou všechny
figurky z materiálu, který se nedá, jako třeba dřevěné figurky, „rozpohybovat“, bedlivý
pozorovatel si všimne, že celý betlém žije.
Tvůrkyně vložila do každé figurky tolik živosti, že lidé i zvířata se „hýbou“.
Stojí za to, výstavu v Muzeu Broumovska
v Broumově navštívit, i když přes Pasa, která
nás oddělují. Je otevřená denně mimo pondělí
od 3. do 22. prosince, od 10 do 16 hodin, s hodinovou polední přestávkou.
Jindřich Horkel
foto Petr Horký
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Po roce Vánoce, Vánoce přicházejí …

rodinných a přátelských návštěv a hodování.
V tento den se nesmí pracovat.

Vánoce nejsou spojeny jen s jediným
dnem slunovratu, či narození Ježíše Krista.
Máme tu advent, jenž tomuto dni předchází,
a rovněž dny následující po 25. prosinci až
do Tří králů 6. ledna. V loňském ročníku PM
v prosincovém čísle jsem se zabýval dobou
předvánoční – adventem, v tomto článku si
všimneme časového zařazení a průběhu vánočních svátků včetně pranostik, které jsou
s tímto obdobím spojeny.

23. prosince končí advent

(přípravné období) a začínají vánoční
svátky. Tento den je svátkem svaté Viktorie
Římské, která zemřela mučednickou smrtí
kvůli svému křesťanství buď v polovině 3.
století, nebo v roce 305.
Pranostika: Svatá Viktorie obrázky
na okna ryje.

24. prosinec – Štědrý den

V občanském kalendáři slaví se památka
Adama a Evy, podle Bible prvních lidí, které stvořil Bůh. Všeobecně se má za to, že se
v tento den narodil Mesiáš (Spasitel – malý
Ježíš). Není tomu ovšem tak, narodil se až
o den později. Štědrý den se z liturgického
hlediska označuje jako vigilie, tj. v překladu „bdělost“ a očekávání slavného dne, tj.
Narození páně. S tímto dnem je spojena již
od 14. století večerní nadílka. Název „Štědrý
den“ však z hlubšího pohledu připomíná štědrost Boha Otce. V pořádku svátků České republiky je Štědrý den dnem svátečním.
Pranostik je velké množství, proto vybírám:
yy Na Adama, Evu čekej oblevu.
yy Jasná noc o Štědrém dnu, mrazy lezou
ke dnu.
yy Je-li na Štědrý den východ slunce jasný,
urodí se jarní obilí.
yy Tvrdo a jasno na Štědrý den - úroda tvrdého zboží a hrachu (místo hrachu také seno,
víno, chmel).
Dvě pranostiky, které si protiřečí:
yy Je-li na Štědrý den vítr, bude úroda malá.
yy Vítr na Štědrý den od půlnoční strany, raduj se, rok bude plenný a úrodný.

25. prosinec – Hod boží vánoční

Připomínáme si narození Ježíše v Betlémě.
Vyprávění o narození Krista ve chlévě mezi
zvířaty, i když se tu hovoří o zrození krále
a Spasitele, patří k hluboce lidskému a snad
i nejhezčímu vyjádření znovuzrození naděje
a nového života. Bůh se stal člověkem, aby
člověk mohl získat věčný život spolu s ním
– to je poselství křesťanství. Svátek se slaví
Půlnoční mší. Během dne se sloužily ještě dvě
mše – Jitřní neboli Pastýřská, která se sloužila
za svítání a Velká či Slavná, která se sloužila
během dopoledne. Je to den plný rozjímání,
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Z hlediska pranostik je to jeden z nejbohatších
dnů, proto z nich vybírám:
yy Lepší vánoce třeskuté než tekuté.
yy Vánoce - vánice.
yy Nedej Bůh teplých Vánoc a pošmourného
svatého Jiří!
yy Zelené vánoce - bílé Velikonoce.
Několik pranostik určuje úrodu nebo příští
počasí podle toho, na jaký den připadne Boží
hod:
yy V neděli Božího narození - teplá zima bez
prodlení.
yy Je-li Božího narození v sobotu, bude málo
ovoce, ale vydaří se žito.
yy Připadne-li Boží narození na čtvrtek, bude
rok velmi úrodný, jenom vína bude prostředně.

26. prosinec – Svatý Štěpán

Tento den je zasvěcen Svatému Štěpánovi.
Zemřel jako první mučedník křesťanstva, prvomučedník. Byl patronem koní, pacholků
a kočích, ale také zedníků, krejčích kameníků, tkalců, tesařů, bednářů. Má na starosti
mnoho nemocí (bolesti hlavy, kameny, píchání v boku, posedlost), ale i dobrou smrt. Byl
Kristovým současníkem a jeho kázání přitahovala mnoho posluchačů. Z církevního hlediska
tento den však přímo nesouvisí s vánočními
svátky. Slaví se na paměť velkého kazatele,
který hlásal o příchodu Mesionáše (Ježíše).
Byl za to židy ukamenován. Tradicí v tento
den byly obchůzky koledníků.
Tři pranostiky hrozí vinařům v případě větrného počasí:
yy Když na Štěpána silný vítr bouří, vinař
smutně oči mhouří.
yy Pakli na Štěpána větrové uhodí, příští rok
víno špatné se urodí.
yy Na svatého Štěpána když vítr prudce zavě-

Ze zábavného koutku

Antický svět se měnil a řecká kultura
se postupně rozplývala pod tlakem vnějších, zejména římských vlivů. Pádem
Korintu v roce 146 př. n. l. prakticky zanikl poslední městský stát a roku 30 př. n.
l. skončila Kleopatra a s ní i samostatnost
Egypta včetně Alexandrie. Poslední přehledové matematické dílo, které vzniklo
ve slavné alexandrijské knihovně, vytvořil
starověký matematik působící ve 3. století
n.l.Diofantos z Alexandrie.
O jeho životě se nedochovalo mnoho
zpráv - i roky narození a úmrtí jsou značně nejisté. Období, ve kterém žil, lze odhadovat pouze na základě toho, jaké autory
ve svých pracích cituje on a kteří autoři
citují jeho. Ale i to je velmi nepřesné, neboť řada poznatků mohla být připsána jak
jemu, tak jeho žákům. . Z jeho nejdůležitějšího díla, Aritmetiky ve 13 knihách, je
do dnešní doby zachována přibližně polovina. Je díky němu také nazýván „otec algebry“. Na přivrácené straně Měsíce je po něm

je, víno před zkázou jistou se chvěje.
yy Svítí-li na den svatého Štěpána slunce,
bude drahé ovoce.

27. prosinec – Svatý Jan Evangelista

Dříve se slavil i tento den, ale v současnosti už ne. Byl zasvěcen jednomu z apoštolů,
který se podle legendy staral o Ježíšovu matku Pannu Marii po smrti jejího syna. Legenda
dále praví, že jeho nepřátelé ho nenáviděli tak,
že ho hodili do kotle s vřelým olejem. Ale Jan
Evangelista byl pod Boží ochranou, a tak se
stal zázrak, ani horký olej, ani otrávené víno
mu neublížilo. Později se stal autorem jedné
knihy Nového zákona – Evangelium sv. Jana.
I v současnosti je patronem spisovatelů, písařů, tiskařů a knihařů.
Pranostiky k svatému Janu evangelistovi
nejsou.

28. prosinec – Svátek Mláďátek

S Vánocemi úzce souvisí také tento den,
i když v dnešní době je připomínán snad jen
při mši v kostelích. Původ tohoto svátku vysvětluje Bible. Mláďátka podle ní byly betlémské děti, které dal povraždit král Herodes,
když marně hledal malého Ježíše a jeho rodiče. V lidové tradici je tento den považován
za nejnešťastnější v celém roce, kdy se nemá
začínat žádné dílo.
I pranostiky pro tento den jsou doslova
morbidní:
yy Na Mláďátka když prší, osýpají se děti.
yy Prší-li na Mláďátka, budou děti mříti.
yy Když se na Mláďátka chumelí ráno, mrou
toho roku děti, když v poledne, mrou lidé
středních let a když večer, mrou starci.
yy Je-li na Mláďátka mlha na Lysé hoře, kobzole se neurodí a mladí lidé budou mřít.
Jediným optimistickým rčením je:
yy O Mláďátkách den se omlazuje.
Připravil František Janeček

pojmenován kráter Diophantus.
I přes nejistotu, kterou máme v rocích
jeho narození a úmrtí, je přesně znám jeho
věk. V řecké antologii existuje jeden epigram dotýkající se dát Diofantovho života,
který má vyrytý také na svém náhrobku:
„Poutníče! Zde odpočívá popel Diofantův.
A čísla poví, je to zázrak, jak dlouhý byl
jeho život. Bůh mu dopřál, aby byl hochem
šestinu svého života a přidav k této době
další dvanáctinu, ozdobil jeho líce vousem.
Po další sedmině prozářil jeho život světlem
manželství, po dalších pěti letech pak daroval mu syna. Však běda! Sotva ubohé dítě
dosáhlo poloviny délky otcova života, neúprosné sudičky vzaly si jej zpět. Když Bůh
utěšil jeho hoře učením o číslech, po dalších čtyřech letech ukončil dobu jeho žití.“
Dokážete pomocí této hádanky určit
věk, kterého se Diofantos dožil?
Řešení najdete na str. …..
Připravil František Janeček
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Z CÍRKVÍ
INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Nový církevní rok, advent,
doba vánoční

Na dveře nám zaťukal prosinec, měsíc
závěrečný podle kalendáře občanského i počáteční podle kalendáře církevního. Pro vysvětlení nutno dodat, že doba adventní je prvním obdobím celoročního liturgického cyklu
a začíná 1. adventní nedělí, letos 1. prosince,
proto tento posun. Adventní dobu lze připodobnit k putování za světlem, kterého postupně přibývá a za radostí z dobrých skutků,
doprovázené vzácnými osobnostmi - Pannou
Marií v požehnaném stavu, Janem Křtitelem,
sv. Mikulášem a také našimi bližními, zakončené v úžasu s otevřeným srdcem před tváří
dítětě Ježíše Krista - darovaného Božího syna,
v posvátném prostoru naplněném Boží přítomností, kde se člověk cítí nesmírně šťastný
a obdarovaný, a touží obdarovávat druhé. Je to
čas očekávání a přípravy na oslavu narození
Božího syna Ježíše Krista do lidské společnosti, z Panny Marie v Betlémě. Touto dobou
nás budou provázet také biblické texty a adventní zpěvy, prostoupené dávnými prosbami
o seslání Spasitele. Advent by nás měl připravit na Vánoce – na osobní setkání s Kristem,
spasitele všech lidí. Je ale také velkou příležitostí ke konání dobra pro druhé, zvláště pro
potřebné, a k setkávání se s blízkými. V adventní době používáme při bohoslužbách fialovou barvu a také zelený adventní věnec,
který je symbolem života a královské důstojnosti, se čtyřmi svícemi, představujícími čtyři
adventní neděle a přibývající jas toho, který je
Světlem světa. V závěru nás pak advent přejde do doby vánoční, a to radostnou půlnoční
Slavností Narození Páně 25. 12. Následovat
bude Boží hod vánoční, poté svátek prvního mučedníka sv. Štěpána a další svátky. Se
starým rokem se rozloučíme a poděkujeme
za něho při bohoslužbě na Silvestra a nový
rok přivítáme jednak bohoslužbou na Hvězdě
a také slavností Matky Boží Panny Marie
v našem farním kostele. Při hodnocení uplynulého roku buďme milosrdní a nové dny očekávejme s pokojem v srdci a s vírou v Boha
a Boží pomoc.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:
1. prosince 4. prosince 6. prosince 8. prosince 9. prosince 13. prosince 15. prosince 22. prosince 24. prosince -

1. neděle adventní 		
(liturgický cyklus A)
Památka sv. Barbory, panny
a mučednice
a 14-ti sv. pomocníků
Svátek sv. Mikuláše, 		
biskupa
2. neděle adventní
Slavnost PANNY MARIE,
POČATÉ BEZ POSKVRNY
PRVOTNÍHO HŘÍCHU
Památka sv. Lucie,
panny a mučednice
3. neděle adventní
4. neděle adventní
Štědrý den
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25. prosince - Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ,
Boží hod vánoční
26. prosince - Svátek sv. Štěpána, 		
prvomučedníka
27. prosince - Svátek sv. Jana, apoštola
28. prosince - Svátek sv. Mláďátek 		
betlémských
29. prosince - Svátek Svaté Rodiny Ježíše,
Marie a Josefa
31. prosince - Památka sv. Silvestra I., papeže
1. ledna Slavnost MATKY BOŽÍ,
PANNY MARIE
5. ledna 2. neděle po Narození Páně
6. ledna Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
(Tří králů)
12. ledna Svátek Křtu Páně

V době adventní budou
bohoslužby jako obvykle:

ÚŘEDNÍ HODINY:

- v úterý po bohoslužbě (19. – 20. hod.)
a ve středu po bohoslužbě (9. – 10. hod.), případně podle potřeby po domluvě s knězem

Vánoční betlém s jesličkami

Tak jako každý rok, bude i letos v našem
farním kostele vystaven a zpřístupněn vánoční
betlém s jesličkami. V týdnu od 16. do 20.
prosince budou mít možnost návštěvy kostela a prohlídky betléma mateřské školky
a základní školy. O svátcích 25. a 26. prosince a 1. ledna bude tato možnost také
pro širokou veřejnost - ve výše uvedených
hodinách bude kostel a betlém přístupný.
V ostatních dnech pak bude betlém přístupný v době bohoslužeb, mimo čas bohoslužeb
bude možná individuální prohlídka po předchozí domluvě s děkanstvím.

yy v úterý a v pátek mše svatá od 18.30 hod.
yy ve středu mše svatá od 8.30 hod.
yy v sobotu mše svatá s nedělní platností
od 18.00 hod
yy v neděli mše svatá od 8.00 hod.
Sobotní mše svaté - 7., 14. a 21. 12. budou
rorátní (k uctění Panny Marie), se zaměřením
na děti a rodiny  

V době vánoční pak budou
bohoslužby a doprovodné
akce takto:

25. 12. - Slavnost NAROZENÍ 		
PÁNĚ, půlnoční mše sv.
od 0.00 hod. s chrámovým sborem
- Boží hod vánoční, mše sv.
od 8.00 hod. se zpěvem koled
- po mši zůstane kostel otevřený
do 16.00 hod. pro návštěvu betléma
26. 12. - Svátek sv. Štěpána, mučedníka,
mše sv. od 8.00 hod.
- po mši zůstane kostel otevřený do
16.00 hod. pro návštěvu betléma
27. 12. - Svátek sv. Jana apoštola, mše sv.
od 18.30 hod., spojená s
posvěcením vína, které si přinesete
28. 12. - Svátek sv. Mláďátek 		
betlémských, mše sv. od 18.00 hod.
29. 12. - Svátek Svaté Rodiny Ježíše,
Marie a Josefa, nedělní mše sv.
od 8.00 hod.
31. 12. - Památka sv. Silvestra I., mše sv.
v 16.00 hod. s poděkováním za
uplynulý rok
1. 1.
- Nový rok, kaple na Hvězdě, 		
půlnoční mše sv. na začátek
nového roku od 0.00 hod.
- Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY
MARIE, mše sv. od 8.00 hod.
- kostel bude otevřený od 13.00 do
16.00 hod. pro návštěvu betléma
6. 1.
- Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ (Tří
králů), mše sv. od 8.00 hod., 		
svěcení vody, křídy a kadidla
Dále pak podle obvyklého pořadu bohoslužeb.

„Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám
narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“
A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: „Sláva
na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi;
Bůh v nich má zalíbení.“ Lk 2, 10 - 14
Rádi bychom všem popřáli pokojné prožití doby adventní a radostné a požehnané
Vánoce.
za ŘK farnost Police n.M.
Ing. Jan Troutnar

Oznámení církve československé
husitské v Polici nad Metují

Sváteční bohoslužba se zpěvy
se koná v pondělí
23. 12. 2019 v 17.00 hodin.
Další bohoslužba bude ve středu

25. 12. 2019 v 10.00 hodin
na Boží hod vánoční.
Srdečně zveme.

Pokoj v době adventní, klidné
Vánoce a zdraví v novém roce přeje
Rada starších CČSH v Polici nad Metují.
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MĚSTSKÁ POLICIE
V uplynulém období jsme se znovu a opět
museli věnovat dopravním přestupkům.
Řidiči si sami sobě zhoršují bezpečnost provozu, a to někdy až nevídanými kousky.
Některé si jmenujme…Jízda kolem školy
během ranního příchodu dětí, ač na značkách
třicet, někteří letí jako smyslů zbaveni. Jízda
v protisměru nejen v ulicích, ale třeba i na kruhovém objezdu není vyjímkou. Stání v těch
nejnebezpečnějších místech, před zatáčkou,
v nepřehledných místech, před přechody pro
chodce, na chodnících. Ale řidičem je i cyklista,
a není nic zvláštního potkat ho, jak při jízdě telefonuje či píše smsku. Čas od času se v našem
městě pohybuje hlídka pohotovostní jednotky
Policie ČR z Hradce Králové. Ti kteří ji na místě odevzdali řidičský průkaz, to vědí dobře. Tak,
aby někdo z Vás nebyl překvapený.
Dohlíželi jsme na Svatomartinský jarmark,
Svatomartinský průvod, Den veteránů i připomenutí událostí 17. listopadu. Vše proběhlo
v pořádku a bez problémů.
Řešili jsme případy s domovním odpadem

odkládaným zcela bez rozpaků mezi kontejnery na tříděný odpad. Kontrolovali jsme chování
účastníků diskotéky na Žděřině, vraceli jsme
nalezené věci a koordinovali návrat zatoulaných
zvířat.
Kvitujeme Váš zájem a starost o zvířátka všeobecně. Jen k jedné věci se vyjádříme.
Někdo z Vás chtěl pomoci lesním zvířátkům
tím, že jim odveze jablíčka. Proti tomu nelze nic
namítat, je to velmi chvályhodný čin. Vysypal je
tedy do příkopu hned u cesty ve směru na Bělý,
a tak si nejsme jisti, jestli má dotyčný rád zvířátka, no anebo zvěřinu.
Pokud pojedete za tmy na kole sviťte!!.. a
berte si přilby…díky.
Přejeme Vám vše dobré… svátky v roce
největší prožité s těmi, které máte rádi. Věřte,
je to víc, než dárky světa nejdražší a stůl plný
dobrot vybraných. Rok ten další, ať Vám přinese klid, pohodu a pocit spokojenosti se svým
bytím.
Mějte se dobře
ved. strážník MP Petr Zima

ZE SPORTU
Zhodnocení sezóny 2019 – AMK Police

Letošní sezónu jsme započali výroční
členskou schůzí, která se konala v sobotu dne
2.2.2019 od 17:00 hod. v Polici nad Metují
v restauraci Sokolovna. Po delší odmlce jsme
se opět vrátili do naší oblíbené Sokolovny.
Členů AMK Police ubývá, takže se tam již
zase vejdeme. Dne 30.3.2019 se v Pellyho domech v Polici nad Metují uskutečnil 41. ples
motoristů, k tanci a poslechu zahrála skupina
Ledvin Stones. V letošním roce, konkrétně
18.4.2019, jsme na sále Pellyho domů opětovně uspořádali „Školení řidičů amatérů“,
kterého se zúčastnilo 47 osob. Tento počet
přítomných nás utvrzuje v dalším pokračování
tohoto školení s tím, že jej budeme uskutečňovat jednou za dva roky, v případě obsáhlejších
změn v pravidlech silničního provozu, každý
rok. 7 členů našeho klubu se ve dnech 16.19.5.2019 zúčastnilo zájezdu na Mistrovství
Evropy v enduru konaného na Slovensku
u obce Brezno. Dne 29.6.2019 jsme uspořádali tajný výlet k 10. výročí od úmrtí bývalého
předsedy a významného člena Automotoklubu
Police nad Metují pana Miloše Puschmanna.
Od klubovny AMK Police jsme v ranních
hodinách odjeli na exkurzi do závodu Škoda
Auto v Kvasinách, odtud jsme pokračovali
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do Rychnova nad Kněžnou na exkurzi pivovaru, lihovaru a sodovkárny, poté následovalo posezení se členy v objektu AMK Police.
Od jara jsme se připravovali na 3. ročník závodu ve slalomu minikár, kdy nám bylo v tomto roce přiřknuto Mistrovství České republiky a Pohár České republiky. Datum nám byl
přidělen na 31.8.2019 a 1.9.2019. Trať jsme
postavili na Klůčku a to první den směrem
do Hlavňova a druhý den směrem do Police
nad Metují. Počasí nám i závodníkům vyšlo.
Na trať se po oba dny postavilo celkem 147
závodníků. Závod se dle ohlasu jezdců a členů
komise minikár z Autoklubu České republiky
vydařil a pro příští rok můžeme opět uspořádat Mistrovství České republiky. Ve dnech
11.-15.9.2019 se 13 členů AMK Police zúčastnilo závodu Mistrovství světa v enduru,
které se konalo v České republice, konkrétně
v Uhlířských Janovicích. Během tohoto zájezdu jsme navštívili pivovar v Kácově, Velký
Blaník a různé pamětihodnosti v okolí.
I v letošním roce jsme v 8 případech stavěli pódium a stan DSO Policka pro ostatní organizace či obce. Největší „nápor“ bývá v létě,
kdy máme někdy problém sehnat dostatečný
počet členů. Zatím se to však, zejména díky

PŘITAŽLIVOST PÁNA

Přitažlivost Pána Kršny je tak mocná,
že koho jednou upoutá nikdy nesnese odloučení od Něho. Proč? Protože všichni
jsme s Ním věčně spojení jako sluneční
paprsky jsou věčně spojené se sluncem.
Sluneční paprsky jsou částice slunečního
záření. Slunce a jeho paprsky tedy od sebe
nelze oddělit. Mraky je mohou oddělit dočasně a uměle, ale jakmile se rozplynou,
paprsky v přítomnosti slunce opět projevují svoji přirozenou zář. Stejně tak živé
bytosti, které jsou molekulární částice duchovního celku, odděluje od Pána umělé
zakrytí máyi, iluzorní energie. Tuto iluzorní energii neboli závoj zvaný máyá je třeba
odtrhnout, a jakmile k tomu dojde, živá bytost může vidět Pána tváří v tvář a všechny
její strasti okamžitě zmizí. Každý z nás se
chce zbavit utrpení, ale nikdo neví jak. Zde
je dané řešení, a je na nás, zda ho přijmeme
nebo odmítneme.
Ze Šrímad Bhagavatamu opsala
M. Jandová
PS: Přeji všem krásné vánoce 2019

členům výboru, daří. Stavění stanu a pódia
máme na starosti již 9 let.
Jediným naším stálým jezdcem je Miloš
Thér, který se pravidelně zúčastňuje na svém
historickém motocyklu zn. ČZ přírodních
okruhů v kategorii Klasik 175. Tyto závody
pořádá Českomoravská asociace motocyklového sportu a Autoklub České republiky.
O jeho úspěších pravidelně informuje náš
člen Josef Máslo alias Čvaňhák, který dělá
Milošovi doprovod. Miloš byl dokonce vyhlášen sportovcem roku za rok 2018 v okrese
Náchod. Ostatní aktivní členové se nepravidelně zúčastňují amatérských závodů v enduru po celé České republice.
Během roku jsme zvelebovali klubovnu
a dílnu našeho automotoklubu, čehož bychom
nedosáhli, nebýt dotace ze strany města Police
nad Metují. Dotaci jsme využili nejen na zakoupení potřebného materiálu, ale i na provoz,
zejména pak na zaplacení elektřiny, vodného
a stočného. Klubovna a dílna slouží všem
členům našeho klubu, kdy zde disponujeme
různými zařízeními či nářadím. Dále zde pravidelně probíhají schůze výboru.

za AMK Police – Petr Dostál
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Horolezecký klub
Ostaš v roce 2019

Závěr roku vybízí k ohlédnutí a k rekapitulaci. Tento rok je pro polické horolezce výjimečný výročím 70 let od vzniku prvního horolezeckého spolku v Polici nad Metují. Tenkrát
začínali v T. J. Sokol a v současné době zase se
Sokolem spolupracujeme. Bude to brzy 30 let,
co se vybudovala umělá lezecká stěna v sokolovně a slouží dodnes. Pravidelně se snažíme ji
modernizovat a rozšiřovat, tak aby mohla sloužit jak členům klubu, tak i veřejnosti. Jedná se
o poměrně nákladnou činnost a jsme tedy rádi,
že město Police nad Metují finančně podporuje
naši klubovou činnost a provoz stěny. Letos byla
provedena dostavba menší stěny a na vybavení
chyty byly použity prostředky od Města Police
nad Metují a MŠMT. Děkujeme a věříme, že
investice do podpory sportu se městu dlouhodobě vyplatí ve spokojenosti občanů. Stěny
využívá také Lezecký kroužek, kde se lézt učí
děti z okolí. Jejich letošní soustředění proběhlo
na vltavské žule v Rovišti. Z jejích sportovních
výsledků je potřeba vypíchnout 1. místo Evy
Hruškové v Novém Městě nad Metují a 2. místo
z Mistrovství republiky pro Míšu Hornychovou.
I za lezecký kroužek je potřeba poděkovat
Městu a dalším partnerům za podporu, díky níž
se mohou děti věnovat lezení a aktivnímu pohybu. Koho by lezení zajímalo a rád by ho vyzkoušel, nebojte se nás oslovit. A ty ostatní bych
rád pozval v lednu k nám na stěnu na tradiční
závody v lezení na obtížnost, kde budou moci
sledovat výkony i reprezentantů ČR.
Takže do dalšího roku, HORE ZDAR.
Tomáš Hornych, předseda HKO

Předpřípravka na turnaji v Náchodě

Naši nejmenší hráči v kategorii U5U7 hraném systémem 3 + 0 se 9.listopadu zúčastnili velmi dobře obsazeného
turnaje v Náchodské hale „Plechárna“.
Naši borci si vedli velmi dobře
a nám trenérům udělali radost. Ke konci turnaje byla porušena životospráva
(párky v rohlíku a buchty) a tak jediná
kaňka byla vysoká prohra s Náchodem
v posledním klání a nešťastná prohra
s Broumovem, když jsme vedli 2:0. Při
odjezdu se nám ztratil Jáchym Balák,
ale než jsme začali kontrolovat všechna odjíždějící vozidla, tak se zjevil jak
David Copperfield v hotelu Mirage
v Las Vegas.
Bilance 10 zápasů - 5x výhra, 2x
remíza, 3 x prohra je skvělá práce a motivace pro další tréninky, když i předvedená hra a nasazení bylo výborné.
Nehrálo se na umístění, všichni obdrželi medaile + pamlsky a odjížděli tak
spokojeni. Hrálo se 1x 8 min, hra měla
tempo a zápasový harmonogram byl
dodržen. Za skvělou organizaci zaslouží
velký dík oddíl Náchod.

Za Spartak Police nastoupili hráči:
Entler Matyáš, Hauk William, Mach Tomáš,
Seidlman Tobiáš, Grumlík Kryšpín, Balák
Jáchym, Kučera Jonáš, Jirman Jan, Klíma
Matyáš a Zmátlo Vítek.
Výsledky:

POLICE – HRADEC KRÁLOVÉ „A“ 0:2,
POLICE – ČESKÉ MEZIŘÍČÍ 4:1, POLICE
– JAROMĚŘ 3:0, POLICE – HRONOV

2:0, POLICE – HRADEC KRÁLOVÉ „B“
1:1, POLICE – NÁCHOD „B“ 4:2, POLICE
– ÚPICE 1:1, POLICE – BROUMOV 2:3,
POLICE – NOVÉ MĚSTO 4:1, POLICE –
NÁCHOD „A“ 2:6.

Tréninky nyní probíhají 2x týdně, pondělí a čtvrtek v tělocvičně ZŠ, a chystáme se
na další halové turnaje.
Petr Hauk a Michal Entler,
trenéři předpřípravky

Ve zdravém těle zdravý duch!

Sokol je označením českého
tělocvičného spolku, který v historii české a slovenské tělovýchovy
zaujal pozici nejen největší, ale
také nejdůležitější
tělovýchovné
organizace.
T.J. Sokol Police nad Metují
se pod vedením starostky Radky
Rubáčkové snaží dlouhodobě naplňovat
myšlenky
zakladatelů
Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera.
Děkujeme za podporu městu
Police nad Metují i Sokolské župě
Podkrkonošské-Jiráskově.

Z naší letošní bohaté činnosti vybíráme:
yy Činnost T.J. řídí na svých pravidelných
schůzkách výkonný výbor.
yy V současné době v Sokole působí oddíl
gymnastiky, všestrannosti, horolezectví,
florbalu, badmintonu, freerunningu, senior
cvičení.
yy Bezmála 200 cvičenců a cvičenek nás
reprezentovalo na 16 větších závodech
ve Vrchlabí, Praze, Plzni, Náchodě, Dvoře
Králové, Trutnově, Kolíně…
yy Horolezci pořádali Open a Open junior.
yy Tiki team pořádal florbalový turnaj
yy Soustředění měly oddíly horolezců, všestrannosti i florbalového týmu Tiky team.
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yy V červnu jsme byli na týdenní olympiádě
dětí a mládeže.
yy V srpnu proběhl tradiční letní tábor.
yy V říjnu našich 5 členů absolvovalo přespolní běh.
yy Naše družstvo opět na polickém náměstí
vařilo Polickou zelňačku.
yy Pořádali jsme Noc sokoloven.
yy Zapojili jsme se k Večeru sokolských světel.
yy Ve slavnostních krojích se s námi můžete
setkat při významných výročích a oslavách
ve městě – Den české státnosti, Den veteránů, květnová výročí, oslavy 30. výročí
od sametové revoluce…

Těšíme se na nové cvičence. Především
školní mládež. Cvičíme všestrannost, která
dnes dost citelně chybí. Přijďte mezi nás a….
…. Tužme se!
Za Sokol Ida Jenková

S koncem blížícího se kalendářního
roku nám dovolte poděkovat za přízeň,
kterou T.J. Sokol Police nad Metují prokazujete a popřát klidný advent, naplněné Vánoce, radostné loučení s rokem
starým a do nového 2020 zdraví, osobní
a pracovní spokojenost, čas na cvičení
ducha i těla. Třeba u nás a s námi.
Za výkonný výbor
Radka Rubáčková, starostka
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Závěr fotbalových soutěží

Ve 12.kole Krajského přeboru dospělých jsme na našem hřišti přivítali nejen hráče
Spartaku Rychnov nad Kněžnou, ale i jejich
početný “Fanklub”. Došlo tak nejen k souboji
na hřišti, ale i v hledišti. Dodejme, že oba souboje byly vedeny naplno, ale v duchu “fair play”.
Nakonec oba skončily nerozhodně. Na pokuty
za použití pyrotechniky 1000:1000 v korunách
českých, ten na hřišti 1:1, když obě branky padly
v 1.poločase. Soupeř se ujal vedení, za nás vyrovnal sváteční střelec Sláva Rieger střelou z dálky. Když sváteční střelec, tak gól v předvečer
státního svátku 28.října. A byl to již jeho čtvrtý
gól ve 131.zápase za “A” tým.
V poločase druhém naši snahu rozhodnout
několikrát zastavil praporek pomezního rozhodčího, který odmával ofsajd. Při hodnocení jeho
výkonu mě napadá jedno přirovnání. Kdysi dávno, asi před 55 lety, se na gymnáziu v Broumově
paní učitelka Řehořová zeptala polického studenta Jirky Černého po jeho ne úplně zdařilé odpovědi: “Jirko, seš tak blbej nebo tak rafinovanej?”
Penaltový rozstřel se na doporučení předsedy Karla Klimeše netradičně kopal na bránu
před CDS a také netradičně skončil. A sice naší
výhrou 4:2. Brankář Libor Vacho nejprve překvapil jednoho střelce soupeře tím, že zůstal stát
uprostřed brány a střelu mu chytil, aby následně
rozhodující penaltu proměnil.
Na duel v Chlumci nad Cidlinou s jejich
“B” týmem se naši borci důkladně připravovali a po změně na zimní čas trénovali i za tmy.
Na výkonu to bylo znát a proti týmu posílenému o dva hráče, kteří v týdnu hráli vyrovnaný
pohárový zápas proti Viktorii Plzeň, předvedli
výbornou hru.
Zpočátku přežili dvě šance domácích.
Ti se přece jen ujali vedení, naši však ještě
do přestávky zásluhou Tomáše Muchy a Pepy
Klapkovského skóre otočili. Paní Hana tak nad
dalšími lahvinkami vína může v klidu přepisovat
Pepovy statistiky.
V poločase druhém soupeř záhy vyrovnal,
ale o výsledku střetnutí rozhodlo závěrečných pět
minut. Naši v této části hry vstřelili po krásných
akcích tři góly. Pavel Franc skóroval 2x a Jakub
Matějka 1x. Takže nečekaně, ale zaslouženě, 5:2
pro nás! Zdá se, že Musovo spřátelené “Woodoo”
je nám i nadále příznivě nakloněno.
Před zápasem v Dobrušce panovaly určité
obavy o výsledek. Dobruška totiž uzavírá tabulku a my v posledních letech s posledními celky
zásadně prohráváme. Tentokrát jsme na tradicích
až tolik nelpěli a snažili se vyhrát. Nejprve sice
náš ostrostřelec Tomáš Mucha ve vyložené pozici netrefil bránu, ale již ve 13. minutě bránu
trefil Pepa Klapkovský z penalty. Do poločasu
ještě pěknou střelou Tomáš zajistil naše vedení
2:0. Soupeř snížil, ale Pavel Franc vstřelil třetí
branku a potvrdil naši výhru 3:1. S přibývajícími minutami zápasu jsme soupeře přehrávali
stále výrazněji, ale několik výborných zákroků
brankáře Dobrušky nám zabránilo vyhrát vyšším rozdílem. Dost nepochopitelný byl ostrý faul
Ládi Kudláčka dvě minuty před koncem, za který obdržel červenou kartu. Nezahraje si tak čtyři
zápasy.
Poslední zápasem podzimu byl duel
s Vrchlabím. Podle postavení obou celků v tabulce se očekával vyrovnaný souboj. Marně
se však příznivci Spartaku těšili na závěr
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podzimu na polickém hřišti. Utkání bylo vzhledem ke stavu hrací plochy přeloženo na “umělku” do Vrchlabí. Tento tým pak přivítáme doma
až na úplný závěr celé soutěže, v červnu.
Našim se vydařil začátek a v 18.minutě vedli
2:0. Střelci Jakub Matějka a netradičně v útoku
hrající Musa Ansuma. Na konečných 2:1 snížili
domácí až v samotném závěru utkání. Jak jsme
podzim v Krajském přeboru zahájili, tak jsme jej
i zakončili, a sice třemi výhrami v řadě. Nálada
při cestě domů byla veselá a cesta završena společným fotem na polickém náměstí před kašnou.
Ta byla zrovna v opravě a bez vody, takže koupel
ani těch nejstatečnějších a nejotužilejších hráčů
a fanoušků tentokrát nehrozila.
Naši borci podávali ve většině zápasů velice
dobré výkony a přezimují na 5.místě. A nebýt několika zbytečných zaváhání, mohlo to být ještě
lepší.
V nejnižší fotbalové soutěži se náš “B” tým
představil doma v zápase s Meziměstím “B”.
Po výhře 8:2 na hřišti soupeře se očekávalo jasné
vítězství i doma. Nakonec jsme “horkotěžko” vyhráli 3:1, a to ještě můžeme být rádi, že soupeři
nebyl uznán vyrovnávací gól na 2:2 pro ofsajd.
Nedařilo se některým mladým hráčům, ale ani
zkušeným veteránům, jejichž výkon odpovídal
úrovni soutěže. Zato byli dost slyšet při kritice
mladších spoluhráčů a hlavně při srdceryvných
výkřicích při sebemenším kontaktu se soupeřem.
Do utkání nastoupil i Petr Hauk, který se nedohodl na angažmá v Turecku. Gól však nevstřelil.
Svůj první gól za dospělé vsítil Radovan Nosek.
V odloženém a také posledním podzimním
střetnutí s Křinicemi podali naši hráči zvláště
v 1.poločase velice dobrý výkon a nebýt několika promarněných šancí, mohli jsme vést dvojciferným rozdílem. I tak to bylo 6:0. V poločase
druhém se náš brankostroj poněkud zadrhl a konečný výsledek byl “jen” 8:0. Po podzimní části
je naše “béčko” v čele soutěže.
Příjemně překvapili starší žáci, kteří po docela dobrém výkonu porazili Velichovky 1:0.
Jediný gól zápasu zaznamenal průbojný Tomáš
Rotter z Petrovic, který se soutěžním fotbalem
začal teprve letos.
Podzim kluci zakončili utkáním na Babí,
ve kterém podlehli těsně 1:2. Náš gól Vojta
Švorčík. V této soutěži příliš gólů nepadá. My
jsme v devíti zápasech (čtyři byly vítězné) vstřelili jen devět gólů a patnáct obdrželi.
Pro trenéra mladších žáků hrajících Krajský
přebor, Jirku Kollerta, je každý turnaj svátkem
a událostí nejen sportovní, ale i společenskou.
Roli vedoucích týmů jeho soupeřů zastávají
z velké části pohledné mladé dámy, které oceňují
nejen Jirkův šarm a eleganci, ale především jeho
každodenní, cílevědomou, mravenčí práci, která
začíná tu a tam přinášet úspěchy i v této náročné
soutěži. Výsledky uvedeny v jiném článku.
Starší přípravka zakončila podzimní část
soutěže v Rasoškách. Tam nejprve podlehla
Novému Městu. Stejně jako v Polici proti tomuto
soupeři 2:0 vedla, ale nakonec odešla ze hřiště
poražena 6:10. Rasošky s Novým Městem dostaly rekordní “nakládačku” 1:30(!), i když jejich
maličký brankář létal v bráně jak Spiderman.
My jsme nad Rasoškami vyhráli rovněž, ale
trochu ohleduplněji, poměrem 13:2. Na turnaji
se střelecky nejvíce dařilo Patrikovi Huškovi,
který skóroval 8x, a Tomáši Gennertovi se šesti

trefami.
Starší přípravka sehrála na podzim 16 zápasů. Desetkrát zvítězila, poražena byla 6x.
Celkové skóre 145:100. Patrik Hušek vstřelil 42
gólů.
Přípravka mladší se ve svém předposledním
podzimním vystoupení představila v Hronově.
Začátek proti domácím byl dost vyrovnaný,
v průběhu zápasu jsme se však více začali prosazovat my a nakonec vyhráli přesvědčivě 11:3
(Jirka Kiezler 8 gólů).
To zápas s Machovem byl podstatně dramatičtější. Nejprve jsme 1:0 vedli a nedlouho před
koncem 2:5 prohrávali. Ještě se nám povedlo snížit na 4:5 a zbývalo 5 vteřin do konce. Míč se dostal k Milanu Lokvencovi, ten s ním přeběhl přes
celé hřiště, vystřelil a nepříliš povedenou střelou
naprosto zmátl soupeřova brankáře. Konec, 5:5.
Penaltový rozstřel. Ještě před týdnem bychom napsali, že jsme v něm prohráli po vzoru
dospělých. Ti však poslední rozstřel nečekaně vyhráli, takže my jej prohráli, aniž bychom
k tomu nějaký vzor potřebovali. Trenér je tak
ve své funkci vážně ohrožen, neboť předseda
oddílu nesnáší prohry v derby ani po penaltách.
Nakonec ještě odložený turnaj ze začátku září na hřišti v Polici. Soupeři Babí/Zábrodí
a Broumov. S prvním soupeřem jsme po prázdninách sehráli úvodní zápas celé soutěže a podlehli
v něm 4:7. Nyní byl průběh utkání zcela odlišný
a po poločasovém vedení 7:2 jsme vyhráli 13:3.
Další soupeř, Broumov, hrál velice dobře
a na našem výrazném vítězství 10:3 má velký
podíl Matyáš Peška, střelec pěti branek, a Jirka
Kiezler, který ve 2.poločase nastoupil v bráně
a předvedl několik vynikajících zákroků. Matyáš
za nás hrál na prvním turnaji, ostatní odehrál
v dresu Machova.
Výsledkově se nám v soutěži dařilo. Sehráli
jsme 18 zápasů, z toho bylo 15 vítězných, 1x
jsme remizovali a jen 2x odešli ze hřiště poraženi. Celkové skóre 156:69. Nejvíce gólů
Jirka Kiezler, 87(!), Kuba Kovář 12 a Ota Petr
10. Podobně jako Jirka si vedl Matyáš Peška
v Machově, jeho přesná statistika však není
k dispozici.
Minipřípravka k dalšímu turnaji do Machova
odjela bez několika nemocných opor. Zatímco
naši trenéři je nahradili začínajícími hráči, někteří trenéři soupeřů řešili nedostatek hráčů nasazením kluků této věkové kategorii dávno odrostlým. Jednalo se tak o dost nerovné souboje.
Tomu odpovídaly i výsledky. S Machovem 3:15,
se Stárkovem 2:8 a Rasoškami 1:12.
A na závěr ještě do Náchoda - Bělovse.
Branka soupeřů byla pro nás tentokrát příliš
malá a moc branek jsme nevstřelili. S Červeným
Kostelcem tak prohráli 3:5, s Náchodem 0:7 a se
Stárkovem 0:4.
Další soutěžní zápasy nás čekají až na jaře,
takže se v klidu můžeme těšit na Vánoce a náročnou zimní přípravu.
Další zájemci o fotbal, kluci i děvčata ročník
2015 – 2005, se v zimním období mohou přijít
informovat do školní tělocvičny každé úterý
a čtvrtek od 15.30 do 18.30 hodin, případně v sobotu a neděli od 8.45 do 11.45 hodin, kdy probíhají tréninky mládežnických družstev a přítomen
je tak vždy některý z trenérů.

Vojtěch Kvapil, příznivec polické kopané
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SKI Police nad Metují – klub běžeckého lyžování
Na konci října všechny skupiny absolvovaly podzimní soustředění.
1., 2. a 3 skupina strávila prodloužený víkend ve Studené vodě (Božanov). Ubytování
v „letním táboře“ trochu spartánské, ale vše
převážila cyklostezce hned u tábora a les,
ve kterém jsme si opravdu vyhráli. Teplé
podzimní dny jsme si užili naplno a pěkně
potrénovali. Dopadlo i koupání pro otužilce
ve venkovním bazénu. Někteří borci z 3. skupiny mohli poprvé vyzkoušet kolečkové lyže.
Nový způsob tréninku se jim moc líbil a snad
nadchnul do dalšího trénování.

Počasí, které bylo v tyto dny dokonalé,
využily také další skupiny. Výběr 4. skupiny
odjel rychlovlakem do Tater a 5. skupina (jen
auty) do Orlického Záhoří na chatu Lasówka.
V říjnu a listopadu probíhaly závody
středečního poháru Běžecké vršky, kterých
se účastní několik našich členů od nejmenších po veterány. Závodů je celkem osm. Běh

na Hvězdu, který pořádáme, proběhl v den
uzávěrky 20.11. Poslední (nebodovaný) závod
je Běh na Čáp, po kterém bude vyhlášení vršků. Děkujeme všem za reprezentaci a věříme,
že „závod je nejlepší trénink“.
Pravidelně se účastníme také Ádrkrosu,
který byl letos 4.11. a počasí moc nepřálo.
Pomáháme u dětských tratí, ale hlavně závodíme. Na dlouhou (8,5km) trať se letos vydala
také spousta starších dětí, pro které už není
vypsaná dětská kategorie, nebo si odběhly
dětskou trať i „dospěláckou“. A ostudu sobě
ani nám neudělaly.
Mnoho našich členů
na podzim závodilo ve středečním poháru MTB, tentokrát pod novým názvem
Qayron Cup 2019. Většina
lyžařů tam jezdí za své cyklistické kluby, což nám vůbec
nevadí a k výsledkům jim gratulujeme. Velkolepé zakončení uspořádal klub Pítrs Bike
v Pellyho domech 4.11.
Lyžařský ples 16. 11. tradičně zahájil plesovou sezónu
a proběhl v klasickém tanečním duchu. Bylo vidět kolik
párů potrénovalo na podzimních kurzech, parket byl
plný až do konce. Děkujeme
taneční skupině MEDIUM,
která zajistila hudbu po celý
večer. Výročí sametové revoluce jsme si při připomněli
výzdobou. Také děkujeme
všem, kteří poskytli věcné
dary do bohaté tomboly.
V těchto dnech doufáme,
že co nejdříve nasněží a pojedeme potrénovat na zimní
soustředění do Orlických hor
a Krkonoš.
Konec
roku
zakončíme
20.12.
s
dětmi
„Sportovkovými vánocemi“,
čekají nás hry v tělocvičně
a samozřejmě dárečky.
Již mezi svátky 29.12. začínají lyžařské závody Poháru
Královéhradeckého
kraje
v Deštném a hned po Novém
roce 4.1.2020 pořádá náš
klub druhý pohárový závod.
Věříme, že na Nebíčku budeme mít dost sněhu a závody
v Polici se povedou. Tyto dva
závody budou kvalifikací na zimní Olympiádu
dětí a mládeže (ročníky 2006 a 2007), kterou
pořádá Karlovarský kraj, takže půjde o hodně,
neboť po delší době máme kluky s šancí si
olympiádu vyjet.
Všem přejeme bílé Vánoce, naviděnou
ve stopě.
Za SKI Police nad Metují, z.s.
Helena a Jan Pohlovi
Činnost klubu finančně podporuje MŠMT, Královéhradecký kraj
a město Police nad Metují
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Ze zábavného koutku – Diofantova léta
Řešení úlohy ze str. …

Pokud si pořádně přečtete epigram a vyznáte se trochu v matematice, najdete dvě možné cesty, které vedou ke správnému
řešení.
První možností je vyřešit úlohu pomocí rovnice s jednou neznámou. Označíme-li věk Diofanta symbolem x, můžeme zadání
úlohy z náhrobku jeho hrobu přepsat ve tvaru rovnice:

x x x
x
+ + +5+ + 4 =
x
6 12 7
2
Řešením této rovnice je číslo 84.
Při druhém způsobu řešení pouvažujme nad požadavkem, že
Diofantův věk musí být současně dělitelný 12 a 7.Nejmenší takové číslo je 84 a další násobky už nepřipadají v úvahu.
Diofantos tedy zemřel ve věku 84 let.
F. Janeček

Proběhne na bývalém koupališti
ve Žďáře nad Metují
ve dnech 21. – 22. 12. 2019
v době od 9.00 do 16.00 hod.
a dne 23. 12. 2019
v době od 9.00 do 13.00 hod.

Pronajmu
garsonku na sídlišti

v Polici nad Metují.
Nájem 5000,- Kč. Kauce.

Kontakt: 607 589 703

Nebojte se
začít žít
své sny...

V sortimentu kromě kaprů a pstruhů budou i amuři
a v omezeném množství i ostatní druhy ryb.
Na Vaši návštěvu se těší členové
MO ČRS Police nad Metují

KOLBA, S.R.O.
RADEŠOV 19, POLICE NAD METUJÍ
• Provádíme Levné výkopové práce pásovým
bagrem JCB 8025 + přepravu materiálu kontejnerovým vozidlem AVIA 75 DAEWOO
s hydraulickou rukou 2500 kg.
Zabýváme se výkopovými pracemi mini bagrem JCB
8025 jako jsou přípojky (voda, kanalizace, elektřina,
plyn), výkopy bazénů, jezírek, septiků, jímek či rýhy.
Provádíme základy
staveb,
terénní úpravy,
čištění potoků,
zapůjčení kontejnerů a další
práce po domluvě.

• Dále provádíme veškeré stavební
a zámečnické práce.

NÁCHOD
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Zpravodaj Police 90x132 mm 4B 2019 „Vánoce“

KONTAKT: KOLBA VÁCLAV, tel. 603 509333
KOLBA PETR,
tel. 731268145
e-mail: IRENA@KOLBA.CZ
Polický měsíčník - prosinec 2019

V Ě R A N O VÁ K O VÁ
REALITNÍ MAKLÉŘ

realizace obchodů na realitním a finančním trhu
obchodní zástupce FIRMY Gebas domy S.R.O.

mobil: +420 608 280 563, email: novakova.rm@seznam.cz
IČO 13545540 DIČ CZ6257182184
**************************************************************

Budete stavět, přestavovat, provádět úpravy a
potřebujete poradit, zajistit vše potřebné ????
Poradenství i realizace pro firmy i fyzické osoby
ZAJISTÍ ATELIÉR GEBAS

Pro objasnění dotazů zájemců o firmy Gebas domy a Gebas ateliér
je nejlepší využít námi nabízené, úvodní, nezávazné a bezplatné
konzultace.

V případě zájmu kontaktujte obchodního zástupce firmy
na tel.: +420 608280563

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Vám přeje
příjemné prožití svátků
vánočních a hodně štěstí
v novém roce 2020
Polický měsíčník

- periodický tisk města Police nad Metují -

Termín uzávěrky: vždy 20. den v měsíci do 15 hod.
Distribuce: obvykle první pracovní den v měsíci
Vychází v Polici nad Metují v nákladu: 800 ks
Registrační číslo: MK ČR E 11974
Tiskárny B.N.B. spol. s r.o. Velké Poříčí
Tisk:
Vydavatel: Město Police nad Metují, Masarykovo nám. 98, 549 54
IČO 272 949
Telefon: 491 541 113
E-mail: polickymesicnik@meu-police.cz
Autor obálky: Jan Flieger
Ceník inzerce: (stránka bez 1,3 cm okrajů)
Velikost 1/2A4 - A4
1000,- Kč + DPH
Velikost ¼ A4 - 1/2A4
500,- Kč + DPH
250,- Kč + DPH
Velikost 1/8A4 – ¼ A4
Velikost do 1/8A4
125,- Kč + DPH
1 x A4 v každém čísle barevně 2000,- Kč + DPH

Množstevní slevy se neposkytují

Polický měsíčník - prosinec 2019
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V POLICI NAD METUJÍ

PROSINEC 2019
Pellyho domy

POCTA PAMĚTNÍKŮM
TOTALIT 20. STOLETÍ
10. 12. 2019 - leden 2020

/ Masarykovo náměstí
Venkovní výstava příběhů pamětníků, kterých se
během života dotkl jeden či dva totalitní režimy
a zásadním způsobem ovlivnily jejich životy.
Vernisáž: úterý 10. 12. 2019 v 16:00

VZPOMÍNKOVÁ VÝSTAVA
LISTOPAD 89
10. 12. 2019 - leden 2020

/ Konferenční místnost Pellyho domů
Výstava dobových fotografií a dokumentů.
Vernisáž: úterý 10. 12. 2019, v návaznosti na
vernisáž venkovní výstavy

30. VÝROČÍ
SAMETOVÉ REVOLUCE
Úterý 10. 12. 2019 od 17:00

/ Sál Pellyho domů
Beseda s pamětníky listopadu 89 a totalitních
režimů 20. století. Beseda navazuje na vernisáže výstav na náměstí a v Konferenční místnosti
Pellyho domů.

VÁNOČNÍ KULTURNÍ
ODPOLEDNE PRO DĚTI
Neděle 15. 12. 2019 od 14:00
/ Sál Pellyho domů
Eva a Tom, z. s., zvou na kulturní odpoledne
se zábavou a vystoupením kouzelníka.
Vstupné: dobrovolné

DRÁTOVÁNÍ – ANDĚLÉ,
ZVONEČKY, HVĚZDIČKY
Čtvrtek 19. 12. 2019 od 17:00
/ Konferenční místnost Pellyho domů
Materiál v ceně. Rezervace nutná předem na
tel. 724 924 863 nebo emailem na
obchod.lenka@email.cz, Cena: 180 Kč /
osoba

ADVENTNÍ KONCERT
Úterý 3. 12. 2019 od 19:00

Pořádá David Novotný ve spolupráci s městem
Police nad Metují.Účinkují: S. Hložek, M. Vojtko, N.
Řehořová a P. Pecha. Vstupné: 250 Kč

ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ
Pondělí 9. 12. 2019 od 18:00

Prodej vstupenek pro veřejnost od 25. 11. 2019.
Vstupné: 80 / 60 Kč.

VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ
Pondělí 16. 12. 2019 od 18:00
Prodej vstupenek pro veřejnost od 25. 11. 2019.
Vstupné: 80 / 60 Kč

AMNESTIE - KINO
Úterý 17. 12. 2019 od 19:00

Příběh tří párů, jejichž životy se prolínají na pozadí obrovských a rychlých revolučních změn v roce
1989. Vstupné: 80 Kč

Ostatní akce

Více na www.turistipolice.cz

Muzeum papírových
modelů
KVÍČEROVSKÁ SIRKA
do 5. 1. 2020 / Zelený domeček

Výstava dětských prací ze soutěže „Kvíčerovská sirka“ Výstava otevřena dle otevírací doby
muzea.

PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLE
Neděle 1. 12. 2019 od 17:00

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
Pondělí 23. 12. 2019 - neděle
5. 1. 2020, denně 9:00 - 17:00

/ Hvězda v Broumovských stěnách
Více na www.turistipolice.cz

/ Masarykovo náměstí
Tradiční setkání na náměstí s rozsvícením vánočního stromu. Představení „Betlém LAJF“.
Teplé nápoje v prodeji.

V ZAJETÍ ČASU
6. 12. 2019 - 5. 1. 2020

/ Stará škola “Dřevěnka”
Výstava historických hodin.
Více na www.muzeumnachod.cz

ADVENTNÍ TRH A DŘEVĚNKA
Sobota 7. 12. 2019 od 9:00

DVA SNĚHULÁCI O VÁNOCÍCH
Pondělí 2. 12. 2019 od 18:00

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
Středa 11. 12. 2019 v 18:00

/ Masarykovo náměstí
Sejdeme se na náměstí v doprovodu Dam Tria.
Teplé nápoje v prodeji.

Město Police nad Metují
Pellyho domy - Cenntrum kultury, vzdělávání a sportu
Masyrykovo náměstí 75, 549 54 Police nad Metují
email: infocentrum@policko.cz, info@pellyhodomy.cz
tel.: + 420 491 421 501
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SILVESTROVSKEJ VEJŠLAP
K ČERTOVĚ SKÁLE
Úterý 31. 12. 2019

VOLNÝ VSTUP DO MUZEA
Pondělí 2. 12. 2019, 9:00 –
15:00/ Muzeum papírových modelů

Kolárovo divadlo / kino

www.pellyhodomy.cz

/ Masarykovo náměstí
Tradiční předvánoční vytrubování spojené se
slavnostním přivezením Betlémského světla.
Teplé nápoje v prodeji.

ZIMNÍ TÁBOŘENÍ NA HVĚZDĚ
29. 11. - 1. 12. 2019

/Masarykovo náměstí
Otevřeno bude také informační centrum a stará škola Dřevěnka. Konání trhu bude spojeno s dopravními omezeními v centru města.

Klasická pohádka s řadou vánočních koled,
Pro děti od 3 do 10 let.
Délka 60 min.Vstupné: 60 Kč

PŘEDVÁNOČNÍ
VYTRUBOVÁNÍ
Pondělí 23. 12. 2019 od 18:00

/ Muzeum papírových modelů
Přijďte si prohlédnout muzeum ve sváteční
vánoční výzdobě vč. interaktivní dílničky.

ŠTĚDRÝ DEN V MUZEU
Úterý 24. 12. 2019
od 10:00 do 15:00

/ Muzeum papírových modelů
Muzeum nezavírá svoje dveře ani o Štědrém
dni! Po celý den vstup zdarma a pro malé i větší
bude připravena interaktivní dílnička.

Prodej vstupenek v Informačních centrech v Polici nad Metují (t. 491 421 501), Teplice nad Metují (t. 491 581 197) a Náchodě (t. 491 462 060), pokud není uvedeno jinak.
Provozní doba IC v prosinci: Pondělí, středa: 9:00-11:30 a 12:00-17:00, úterý, čtvrtek, pátek: 9:00-11:30 a 12:00-15:00

KULTURA

Připravujeme
JMÉNO
Úterý 21. 1. 2020 od 19:00

/ Kolárovo divadlo
Představení Divadla Verze Praha.
Hrají: Roman Zach, Jana Janěková ml.,
Petr Lněnička, Jan Dolanský, Linda Rybová

Upozorňujeme návštěvníky akcí pořádaných Pellyho domy, že organizátor bude
z vybraných akcí pořizovat audiovizuální
záznam, který bude sloužit pro jeho
vlastní, nekomerční potřeby.
TISKOVÉ CHYBY VYHRAZENY.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

Polický měsíčník - prosinec 2019

Odvodnění Družstva vlastníků Police nad Metují

Na přelomu měsíce října bylo provedeno
uložení odvodňovacího žlabu do příjezdové
brány Družstva vlastníků Police nad Metují,
v ulici Radimovská. Při vydatnějších deštích
proudilo z areálu velké množství vody, která

následně vtékala do ulice Na Babí. Dešťové
vpusti nedokázaly tuto vodu efektivně pojmout. Před započetím jakýchkoliv prací bylo
provedeno vytyčení všech podzemních sítí
v dostatečném rozsahu, aby se předešlo jejich

případnému poškození při provádění prací.
Samotnou realizaci zajistil Václav Kohl ml.
Došlo k odstranění starého asfaltového
krytu, uložení a zabetonování odvodňovacího žlabu MEARIN 3000, následně byla podél objektu sauny, v zeleném
pásu navedena plastová truba
KG o průměru 200 mm, která
je napojena na žlab a ústí do
kanalizační šachty, tak aby
došlo k co nejefektivnějšímu
odtoku vody z areálu. Zároveň byl opraven prostor před
příjezdovou branou, kde byla
asfaltová vrstva ve velmi
špatném stavu. Tím se předešlo zadržování vody a vytváření kaluží v těchto místech.
Jan Sýkora, investiční technik

Kamenná kašna na polickém náměstí slaví 200 let

Polická kašna je uměleckým kamenickým
dílem z hrubozrnného pískovce, zhotovená
v empírovém slohu mistrem kameníkem Filipem Klemtem ze Suchého dolu v roce 1818,
který je také vytesán na jižní straně středového
festonu pod lví hlavou. K vlastnímu osazení
na náměstí a předání do užívání polickým občanům a městu došlo až v roce 1819, konkrétně 30.října. Proto tedy letošních 200 let.
Kašna byla postavena nákladem města,
tehdy za 1.364 zlatých a 20 krejcarů.
Je tvořena celkem z 18 částí. Bazén s rozměry 5,5 x 5,5 m a výška 70 cm ze 16 dílů,
středový profilovaný sokl 70x70 cm s výškou
160 cm a vrcholový feston (váza) 40x60 cm,
zdobený girlandami a rostlinnými motivy. Na
severní a jižní straně středového soklu jsou
vyobrazeny lví hlavy v jejichž tlamách jsou

výtoky vody. Nápisy jsou tři, každý v jiném
jazyce. Český – „Skrze důchod obecní, kdy
postavena se ctí“, německý – „Es steigt empor
und fällt darnieder, so steigen wir und fallen
wieder“, který v překladu znamená „Vzhůru
stoupá a dolů padá, tak i my stoupáme a opět
padáme“. A nakonec latinský „Quod accipio
reddo cuivis“, tj. „Co přijímám, komukoli vracím“.
Obvod bazénu tvoří dvoustupňové profilované schodiště, které je dnes částečně pod
úrovní terénu, který byl vyvýšen při instalaci
zelených ploch na náměstí.
Postupem let byla třikrát opravována, v letech 1867, 1983 a 1999. Poslední dvě opravy
byly velmi neodborně provedeny a vzhledem
k tomu, že kašna je památkově chráněná, oslovilo město kameníka a restaurátora Lukáše

Nývlta, který zpracoval restaurátorský záměr
a samotné restaurování také provedl.
Jednalo se o kompletní vyčištění povrchů,
odsekání nevhodných tmelů a zkorodovaných
spojovacích kramlí, osazení spojů novými
kramlemi, vytmelení a přiznání jednotlivých
spár, vytmelení zkorodovaných částí kamene a opravy vyšeptalých písmen v nápisech.
Všechny povrchy byly ošetřeny a napuštěny
biocidní látkou a v okolí provedena drenáž na
svedení povrchových vod.
Jsem moc rád, že jsme dokázali, byť na
poslední chvíli, dodat polické kašně nový
lesk k jejímu výročí a přeji nám všem, aby
ještě dlouhá léta dobře sloužila svému účelu a
krášlila naše náměstí.
Jiří Beran

NOVOROČNÍ GALAKONCERT:
MUSICA DOLCE VITA
Středa 8. 1. 2020 od 19:00
Výběr nejkrásnějších skladeb světových a českých autorů
při příležitosti 15. jubilejní koncertní sezóny tria.
Účinkují: Daniela Demuthová – mezzosoprán,
Žofie Vokálková – flétna, Zbyňka Šolcová – harfa.

Vstupné: 250 Kč

JMÉNO

Úterý 21. 1. 2020 od 19:00
Mluvit se dá o všem. Když se úspěšný realitní makléř Vincent
na večeři u své sestry Elizabeth a švagra Pierra svěří se záměrem dát svému synovi kontroverzní jméno, zdá se, že hranice
civilizované konverzace byla překročena.
Hrají: Roman Zach, Jana Janěková ml., Petr Lněnička,
Jan Dolanský, Linda Rybová. Vstupné: 520 / 490 Kč

ČARODĚJKY V KUCHYNI

Pátek 24. 4. 2020 od 19:00
Co se stane, když osud svede dvě zralé ženy, které se dlouhá
léta nenávidí, do televizní kuchařské show? Hrají: Michaela
Dolinová, Veronika Žilková / Sandra Pogodová, Ladislav
Ondřej /Vincent Navrátil, Milan Duchek.

Vstupné: 390 Kč

PŘIPRAVUJEME - březen 2020
KDO JE PAN SCHMITT?
Divadlo Na Fidlovačce Praha
/ Kolárovo divadlo

Na vaše bránice útočí jedna z nejvtipnějších moderních frašek. Manželský pár Bélierových zrovna večeří, když v tom se
ozve telefon a odstartuje sérii zneklidňujících zjištění: Jaktože
zvoní telefon, když žádný doma nemají?
Hrají: Jaromír Nosek, Jitka Ježková, Vasil Fridrich, Denny Ratajský, Lukáš Rous, Filip Cíl a Lukáš Štěpánek.
Prodej vstupenek bude zahájen během prosince.

Pellyho domy
Police nad Metují
www.pellyhodomy.cz

Prodej vstupenek v Informačních centrech:
Police nad Metují (tel. 491 421 501)
Náchod (tel. 491 426 060)
Teplice nad Metují (tel. 491 581 197)
TISKOVÉ CHYBY VYHRAZENY.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

